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1) Sjövärdighetsbesiktningen/TS 

2)   Medlemsturer och övriga M 20-resor  

3)   Apell Rädda M 20 

  

Hurra, äntligen sommar! 

Nu är det sommar och sol och M 20 ligger otåligt och rycker i förtöjningarna.  

Hon vill segla ut och glida omkring på havet! 
 

1)   Sjövärdighets-,  skrov-/bottenbesiktning   

Efter det att axellagret till Bb axel äntligen kommit till varvet monterades det snabbt av Stockholms 
Reparationsvarv SRV i Beckholmsdockan. Under dockningen skedde botten- och skrovbesiktning av 
Transportstyrelsen utan anmärkningar. Dock är M 20 begränsad till Inre fart tills stäven är reparerad. 
Efter utdockning och provtur utan anmärkning fick M 20 äntligen förtöja åter vid Museipiren. 
Den 8 juni genomförde Transportstyrelse Sjövärdighetsbesiktning under realistiska förhållanden 
under gång på Stockholms ström. Allt fungerade utmärkt och efterföljande dokumentkontroller 
utföll helt utan bristanmärkning.  M 20 är nu klar att gå till sjöss! Hurra! 
 

2) Medlemsturer och övriga M 20-resor  

 Coronapandemin har börjat mattas av och efter semesterperioden återupptar vi våra aktiviteter. 
 Bl.a Fyrar och skärgård, en resa som förhoppningsvis blir såväl givande som upplevelserik i 

Stockholms vackra skärgård! 
 

- 11 augusti Allsång på M 20 med räkbuffé. Kvällsaktivitet för medlemmar 

- 12-16 aug. Fyrar & skärgård i Stockholms skärgård för medlemmar 

- 10-13 sept. Kustskepparutbildning  Öppen aktivitet även för allmänheten 

- 16-20 sept. Militärhistorisk kryssning  Öppen aktivitet även för allmänheten  
 

 Medlemmar kan delta som inmönstrad besättningsman eller som passagerare. Platserna är 
begränsade så anmäl dig redan idag. Anmälan sker på hemsidans Medlemssidor eller via e-post. 

 

3)  Apell Rädda M 20 

 Efter ett kortare Corona-paus återupptar vi nu insamlingen Apell Rädda M 20. En förutsättning  

 för att vi skall kunna gå vidare med det planerade reparationsarbetet av stäven kommande vinter 

är att vi får in tillräckligt med medel. Nästa sommar hoppas vi kunna fira M 20 80 år! 

 Vårt mål är 1 Miljon kronor. Vi har redan kommit en bra bit på väg men mycket kvarstår. Status på 
insamlingsläget framgår vid vår insamlingsbössa överst på vår hemsida.  

 Du vet väl att det finns flera olika bidragsvarianter.  

 Alla bidrag är välkomna, STORA som små!  Gå in på vår hemsida och besök vår web-shop.  

 Där finner du såväl persedlar som M 20-tavlor och ”en meter sudband”. 

 Väkommen med ditt bidrag! Snabbast och enklast med Swish på hemsidan vid insamlingsbössan! 
 

  

GLAD Midsommar ! 

http://www.minsveparen.se/

