
  

 

                    

    

  Medlemsinformation nr 2,  26 mars 2018 

     Hemsida: www.minsveparen.se 
 

  

 

 

 

  

 VAF M 20: Lör 7/4, 5/5, 2/6. kl. 09-15 

 Årsmöte     Tor. 19 april kl. 18.00 

 Medlemsavgift 2018 

 Sommarturnén 2018  

  

  

  

  

  

Sommartid ! 
  

Tro det eller ej men vi har nu passerat vårdagjämningen och sommartiden är här. 

M 20 har vid senaste VAF fått det påbörjade sudbandsarbetet att gå mot sin avslutning. 

Vi inväntar vårvärmen så att färgen får en bra chans att fästa. 

Sommarturnén med sin fina T&R-resa genom Göta Kanal och Vänern stundar. 

Anmäl dig nu och ta gärna med dig någon famljemedlemmar eller en och annan kompis och  

upplev en av världens finaste kanaler. Vem vet när du får chansen till en liknande resa igen!? 

Anmälan i vanlig ordning till kontakt@minsveparen.se 

 

1) VAF (Vård Av Fartyg):  Lördagar; 7/4,   5/5  &  2/6  kl. 9.00 - 15.00. 

 För att hålla M 20 ”Ship shape” möts vi ombord första lördagen/månad. Dina insatser med diverse 

vård och underhåll är alltid välkomna. Inte alla lördagar men försök gärna sluta upp en gång eller två 

så underlättar det för damen att hålla sig fräsch och galant! Välkommen till M 20 och bistå med 

allehanda ting och ”byssa-snack”! Gärna förhandsanmälan till kontakt@minsveparen.se  
 

2) Årsmöte 2018  Tors. 19 april kl. 18.00 

 Plats:  Nya Djurgårdsvarvet  i Hamnkontorets konferenslokal, Beckholmsvägen 4, Stockholm.  

 Kom ihåg anmäla dig till årsmötet. Som framgått av direktkallelsen ett mycket viktigt möte! 

 I samband med årsmötet planeras enklare förtäring varför vi gärna ser din anmälan om  

    deltagande till kontakt@minsveparen.se senast den 16 april. 

Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 5 april (14 dagar  före årsmötet).  

 

3) Medlemsavgift 2018  200:- 

 Vår skattmästare efterlyser medlemsavgifter.  

 Passa på nu vid månadsskiftet att betala in 200:- om du ännu inte redan gjort det!? 

 Bg 5741-6133 eller Swish 1233 0311 68.  
 

 Obs: Glöm inte att ange avsändare och gärna, om möjligt, komplettera med din aktuella mailadress! 

http://www.minsveparen.se/


4) M 20 SOMMARTURNÉ 2018,  STOCKHOLM - OSLO.  
    Glädjande har vi fått in flera bokningar och charters. Det finns ännu platser till Göta Kanal m.m. 

 Tag chansen att få uppleva en av världens finaste och vackraste kanaler med M 20 i sommar! 

    En ”Bohuskustresa” med efterföljande historiskt intressant del i Oslofjorden ”I Blüchers kölvatten”  

 till Marinmuseet i Horten, Fästningen Oscarsborg och Akershus i Oslo innan returresan startar. 

 I Vänern besöker vi Åmål som firar 375 år med Old Ships Race, (S/S Bohuslän, Gladan & Falken skall 

närvara). M 20 planeras att samöva (uppvisning)  med Sjöfartsverkets sjöräddningshelikopter.  

    Före återfärden genom Göta Kanal besöker vi Karlstad och vi upplever därmed stor delen av Vänern.  

 Vem vet om och när denna chans återkommer!? Dela upplevelsen med din familj eller vänner.     

 För mer detaljer, datum m.m. se hemsidan eller kontakta Åke Foghammar, 070-523 19 01. 
 

 Etapp C: Söderköping -.Motala med bl.a. Bergs slusstrappa och den branta slusstrappan i Borenshult.  

 Etapp D: (Motala - Göteborg charter)   

 Etapp E: Göteborg - Oslo, Bohuskusten och Oslofjorden med museibesök och i Blüchers kölvatten. 

    Etapp F: (Oslo - Göteborg charter) 

 Etapp G: Göteborg - Åmål:  Göta Älv (Trollhätteslussarna), Old Ships Race & Åmåls 350-årsjubileum. 

 Etapp H: Åmål - Töreboda: Upplev Vänern & Göta kanal med Karlstad, Sjötorp och Smörgåskröken! 

 Etapp I:  Töreboda - Motala: Göta Kanal med Lanthöjden, Forsvik (kanalbyggets vagga) & Vadstena! 

 Etapp J:  Motala - Söderköping: Östgötadelen med Borenshults branta slusstrappa och Bergs slussar. 

 Etapp K: Söderköping - Stockholm:  Finaletapp med Mem, Stegeborg och Skanssundet samt Mälaren. 

  

 

Välkommen med din anmälan till våra aktiviteter och turer med M 20.  

GLAD PÅSK ! 


