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Med förhoppning at t det nya 
året börjat bra för dig vill 
jag önska en god fortsät tning 
på 2017,  samtidigt som vi  ser 
fram emot en Bra kommande 
sommar med båt.

Årsmötet för 2016 genom-
fördes 5/12,  där blev nya med-
lemmar valda till  st yrelsen , 
likväl som val av nya förtro-
endevalda i  våra olika kom-
mit téer genomfördes. 

VÄLKOMNA!    
         
Samtidigt avtackades för-

troendevalda som l ämnade 
sit t tidigare uppdrag,  TACK 
för väl genomförda uppdrag.                                                                                                                            
Våra nya stad gar är nu be-
slu tade o ch gäller.  St yrelsen 
brot tas med problemet med  
”hur få till  en föryngring” i 
vår hamn? Hur få bät tre om-
sät tning på våra båtpl atser? 
Frågorna disku terades men 
ledde inte till  at t några be-
slu t to gs.  Det finns många 
idéer,  synpunkter o ch st y-
relsen fick uppdraget at t 
arbeta vidare med frågor-
na.  Beslu t to gs o ckså om at t 
höja vissa avgifter med 5%.                                                                                                                                              
 I  skrivande stund så vill jag 
informera om at t det sto-
ra arbetet/investeringen på 
S-bryggan har gåt t bra,  o ch 
är i  stort sät t kl art.  Beslu t 
om at t reparera träkonstruk-
tionen på klubbhuset i  södra 
hamnen,  är uppstartat o ch på-
går.  Eventuell ingl asning av 
verandan tas beslu t om när 
reparationsarbetet är avslu-
tat.

Här kommer et t antal punk-
ter jag vill be all a medlem-
mar at t tänka till  om;

1)  Kontrollera at t DU har 
rät t upp gifter i  vårt med-
lemsregister,  det är mycket 
som är fel idag vilket ställer 
till  MYCKET problem för våra 
hamnkaptener bl a.  Tag kon-
takt med hamnkaptenerna o ch 
kontrollera din status!

2)  Har du pallningsvirke, 
vaggor eller vagnar i  hamnen 

som du inte använder eller 
tänker använda,  tag kontakt 
med hamnkaptenerna!  Tanken 
är at t städa,  tråkigt om det 
blir städat på fel sät t.

3)  Har du mast i  mastförrå-
den,  tänk på märkningen av 
den samma,  samt at t du tar 
hand om masten i  vår/som-
mar när din båt är i  sjön.  Vår 
pl anering är at t bygga om/u t 
mastförrådet i  norra,  denna 
u tbyggnad skall genomföras 
i  sommar när båtarna är i  sjö, 
o ch då skall det vara så tomt 
som möjligt i  mastförrådet.

Det blev lite påpekande/öns-
kemål på slu tet,  men det hand-
l ar om at t VI  ALLA HJÄLPS ÅT!

Snart är det båtmässa,  o ch 
jag säger som vanligt ”När 
mässan kommer,  ja  då börjar 
båtsäsongen”

Väl möt t när det blir så 
dags!

Stig H
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www.kmsnordon.se
Webansvarig
Fredrik Karlsson  fredrik.ka@gmail.com

ADRESS STYRELSE 
KMS Nordön
c/o Stig Halldorf
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ADRESS HAMNEN
KMS Nordön
Nordön 310
442 75 LYCKE 
E-post: hamnen@kmsnordon.se

Telefon- och besökstider till  
vakt- och hamnkontor:
Hamnkont. 0303-22 57 23
Kontor 0303-22 56 76

Vinter 08.00-09.00
 15.00-15.30
Sommar: 08.00-09.00
 17.00-18.00
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Thomas  Ottosson  thomas.ottosson@yahoo.se 
Torbjörn Ahl  guntorp@algonet.se
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Jörgen Sjögren jorgen.sjogren@gmail.com
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Nästa nr utkommer:  23 Mars
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Jörgen Sjögren
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VHF KURS
”Vi hoppas att kunna starta en VHF-utbildning hösten 2017. 
Återkommer med utförligare information om detta i nästa nr. 
av klubbladet.”

SKÖNA BILDER, DISKUSSION OM HAMNENS 
FRAMTID
Flera medlemmar har lagt upp sköna 
sommarbilder i KMS Nordön gruppen 
Facebook. Under sommaren har det 
också förts diskussioner om hamnens 
framtid och organisation. Sidan kan 
du komma åt genom att söka på KMS 
Nordön på Facebook eller trycka på län-
ken i övre högra hörnet på KMS hemsida. 

DEN UNGE DEN GAMLE OCH HAVET
DEN 23 NOVEMBER
Blev en verklig succé.
Trevligt att så många kom och lyssnade till Thomas Gran.

Fullsatt i klubbhuset och ett underhållande och trevligt föredrag.
Tack för att ni kom!!



4

TEXT: BJÖRN RANÅS 
Vågbrytare på S-bryggan
S bryggan förlängdes och våg-

brytaren kom på plats strax före 
jul. Elstolpar monterades så att den 
syns bra när det är mörkt. Det som 
är kvar att montera är landgången 
och inseglingsljus. Det skall också 
vara en ny bom mellan den gamla 
platsen och vågbrytaren.

Verandan på södra klubbhuset.
Just nu pågår utbyte av rötska-

dat virke på verandan. Flera pelare 
som bär upp taket var i dåligt skick 
och byts ut. För att livslängden 
skall bli längre kläs trästommen 
med plåt mm. Vissa förstärkningar 
görs och staketet runt altanen för-
stärks så att det är möjligt att glasa 
in altanen.

Miljöhus Norra hamnen.
Projekteringen är nu klar och 

förfrågningshandlingar skickas ut 
i början av februari. Miljöhuset är 
planerat att placeras där den grö-
na containern står idag. Huset blir 
något smalare och något längre 
än miljöhuset i Södra och kom-
mer att innehålla två delar. En del 
för brandfarliga ämnen och andra 
vätskor samt en del för torra so-
por. Containern för hushållssopor 
kommer att finnas kvar mellan 
mastförrådet och miljöhuset.

Byggarbetena kommer att pågå 

under senare delen av maj och vara 
avslutade i augusti.

Mastförrådet Norra hamnen.
Förrådet kommer att förlängas 

6 m norrut. Detta innebär att vi 
kommer att kunna hysa fyra fack i 
mitten av huset där upp till 16 m 
långa master kan läggas efter var-
andra. Master längre än så kan då 
förvaras i de yttre avdelningarna. 

Byggarbetet planeras att ske mel-
lan 22 maj till 31 augusti varför in- 
och uttransport av master under 
denna tid är mycket begränsad.

Belysningsstolpar brygga A, B 
och H i Norra hamnen. 

Belysningsstolparnas fot har ros-
tat betänkligt. I höstas blåste en 
stolpe på S bryggans vågbrytare 
omkull. Vid besiktning upptäck-
tes att det är samma typ av skador 
på bryggorna i norra hamnen på 
nämnda bryggor. Vi kommer där-
för i vår att byta dessa samt förse 
dem med LED belysning. Stolpen 
kommer att var helsvetsad. Det mi-
nimerar risken för framtida skador 
som blivit mellan fot och stolpe.

Telefonväxel.
Installationen av IP telefon är 

klar och vi har nu en växelfunktion 
i hamnen. Det innebär att det finns 
en köfunktion till våra hamnkapte-
ner. Är det upptaget ställs man i kö 
och slipper hålla på att ringa om.

PÅGÅENDE PROJEKT KMS NORDÖN LUSSEFIKA

TEXT: FREDRIK KARLSSON
En stor skara samlades den 11 

december i klubbhuset i södra 
hamnen för att avnjuta årets lus-
sefika. Vintervädret var toppen 
med någon plusgrad och sol. Re-
daktionskommitten bjöd på lus-
sekatter, glögg, pepparkakor och 
kaffe. Huset var nästan fullt och 
stämningen ökade ytterligare när 
de som deltagit i kursen för att lära 
sig spela ukulele kom och visade 
vad de lärt sig. De rev av en mängd 
julsånger och fikat tog slut till sista 
smulan. Tack alla som bidrog!
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TEXT: THOMAS OTTOSSON 

I förra numret utlovades be-
sked om när prisutdelningen 
för 2016 års poängkappseg-
lingar ska hållas. Det är nu 
bestämt att detta ska på Club 
Evergreen torsdagen den 30 
mars med start kl 18.00. 

Upplägget är lite annorlunda 
i år. Förutom själva prisutdel-
ningen omfattar programmet 
även ett fullmatat buffébord 
och årets första tävling. Det 
handlar visserligen inte om 
kappsegling utan om 5-kamp, 
men tävlingsmomentet finns 
ju där (vilket väl låter lo-
giskt med tanke på att det ju 
är Tävlingssektionen som står 
för inbjudan). 

Precis som när vi kappseglar 
på tisdagarna är dock det 
viktigaste att ha kul tillsam-
mans. Alla medlemmar är för-
stås varmt välkomna, och det 
känns som att det här kan bli 
en fantastiskt trevlig kväll 
även för den som inte är ett 
dugg intresserad av kappseg-
ling.

Träffen ska annars ses mer 
som ett sätt att kicka igång 
2017 års säsong än som en av-
slutning på 2016.  Visst ska fina 
prestationer belönas och en 
mästare koras, men fokus kom-
mer ändå att vara riktat mot 
den kommande säsongen. Det 
är nämligen en hel del nytt på 
gång, och detta får man veta 
mer om under kvällen. 

Några av nyheterna från Täv-
lingssektionen
Poängseglingarna här på 
Nordön har i många år haft 
ett upplägg som gått ut på att 
det varannan gång har varit 
bankappsegling och varannan 
gång distanskappsegling. 

Detta kommer nu att föränd-
ras. Det har funnits önskemål 
om att öka andelen bankapp-
segling, och i år kommer det 
därför vara nästan dubbel så 
många banseglingar som dis-
tansseglingar. Förutom att 
många helt enkelt tycker det 
är roligare med riktiga” star-
ter och ett tajtare format, 
blir det också lättare att 
lägga en bra bana utan oin-
tressanta transportsträckor. 

Inte minst viktigt är att det 
blir enklare att anpassa läng-
den på banan efter rådande 
vindförhållanden. 
Ett vanligt problem, som vi 
såg en del av under 2016, är ju 
att vinden dör under kvällen 
och att båtarna inte kommer i 
mål. Fler bankappseglingar är 
ett sätt att tackla detta. I år 
kommer också distansbanorna 
generellt bli kortare, och vid 
vindar under 3 m/s finns dess-
utom ett par riktigt korta ba-
nor att ta till. 

 På detta sätt kan förhopp-
ningsvis fler seglingar räknas 
in i serien. Men det viktigaste 
skälet är att det faktiskt inte 
är så himla kul att ligga och 
driva ute på fjorden sent en 
tisdagskväll.

Anmäl dig senast 20 mars!
Prisutdelningen – som alltså 
snarare är en sorts kickoff – 
äger rum på Club Evergreen 
torsdagen den 30 mars kl 18.00. 
Kostnaden är 200 kr (som beta-
las på plats) och i priset ingår 
5-kamp och mIddag. anmäl dIg senast 
20 mars tIll kappseglIng@kmsnordon.
se. om du har några frågor besvaras 
de av stefan möller (0706-229191) 
eller Jan hellström (0705-606610). 
 väl mött den 30 mars!  
 
se InbJudan på nästa sIda !

Skriv upp 30 mars i almanackan!



6

Tisdagsseglingar.
Här lär du dig att hantera och trim-
ma din båt mot likasinnade. Det 
är både spännande, roligt och av-
kopplande. 
Poängkappseglingarna för kölbåt 
SRS är tisdagar på Älgöfjorden 
med första start ca kl 1900.
Vi seglar i form av kryss-länsba-
nor och distansbanor med omvänd 
SRS. 
(Seglingstid ca 1- 2 tim.) 
 
Vi kör en vår- och en höstserie, där 
totalsegraren erhåller ett fint pris.
Klubbmästare för året blir den med 
lägst sammaräknade poäng från 

vår respektive höstseglingarna, 
borträknade seglingar enligt nedan 
räknas ej med. 
Endast medlemmars seglingar 
medräknas vid uträkningen för 
klubbmästare.

VÅRSERIEN:   9 st seglingar 
9/5 (Distans), 16/5 (Bana), 23/5 
(Bana), 30/5 (Distans), 6/6 (Bana), 
11/6 (Nordön race),  13/6 (Bana),                  
20/6 (Distans), 27/6 (Bana)

HÖSTSERIEN: 8 st seglingar
8/8 (Bana), 15/8 (Distans), 22/8 
(Bana), 29/8 (Distans) och 5/9 
(Bana), 12/9 (Bana),  19/9 (Bana), 

start kl 18.30
24/9 (Distans) Slutköret söndag, 
start kl 14.00.

* Varje säsong får 2 genomförda 
seglingar räknas bort, dock skall 
minst 5 seglingar räknas.  
   (dvs blir det 6 genomförda seg-
lingar  får bara 1 räknas bort, vid 5 
eller 5 eller färre 
   räknas alla).
* Anmälan sker i Klubbhuset ca en 
timme innan seglingens början.
* Upplysningar: Jonas lager 0706-
36 05 94 och Stefan Möller 0706-22 
91 91

Nordön Race 11/6. (Obs !! ingår  i 
vårserien)
Nordön Race, en segling för alla!
Kategori: Kölbåtar enligt SRS
Söndagen den 11 Juni, första start 
ca 13.00.
Anmälan sker på plats, mellan kl 
11.00-12.00

Slutköret 24/9.
Här kör vi sista seglingen på sä-
songen…..
Slutköret är en Distanssegling med 
egna priser men räknas också in i 
poängseglingarna
i höstserien. 
Start Söndag den 24/9 kl 14.00. 
Prisutdelning efter seglingen ca kl 
18.00 
Anmälan antingen via www.
kmsnordon.se eller i klubbhuset 
mellan kl 12.00-13.00.

Prisutdelning
Efter årets seglingar träffas vi sena-
re för prisutdelning.
Plats och tidpunkt återkommer vi 
senare med.

Väl mött!        
KMS Nordön
Tävlingssektionen

TÄVLINGSSEKTIONEN  2017

Tävlingssektionen
inbjuder Er till…

Prisutdelning för 2016
Med 5-kamp och buffémat

på Club Evergreen 

Plats: Evergreen,Solbräckegatan 33 Kungälv
Tid: Torsdagen den 30:e Mars, kl 18.00
Kostnad: 200 kr/pers (betalas på plats)
Anmälan: Senast 20 Mars till nedanstående.
Mail: kappsegling@kmsnordon.se
Frågor: Stefan Möller 0706-22 91 91

Jan Hellström 0705-60 66 10

Välkomna!
Tävlingssektionen
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UPPROP JOLLESEGLING 2017! 

TEXT: KARIN HÅRDING

KMS nystartade Ungdomssektion 
välkomnar både nybörjare och er-
farna jolleseglare i alla åldrar att 
börja segla på Nordön. Någon i 
familjen ska vara medlem i KMS. 
Målet är en livlig jolleverksamhet 
med god gemenskap och tränings-
tillfällen anpassade efter var och 
ens nivå. På vår Facebookgrupp 
’’KMS Nordön Jollesegling’’ kan 
du få fortlöpande information och 
hitta medseglare. 

Program för våren 2017:
- Fixa-jollen-dagar torsdag 18 Maj 
och söndag 21 Maj Norra Klubbhu-
set. Leta fram din jolle, eller köp en 
på Blocket, vi går igenom dom och 
ser vad som behöver fixas. Vi tipsar 
om bra utrustning. Alla sorters jol-
lar är välkomna (tex. Optimist, RS 

Feva, E-jolle, Laser, 420 och 5o5). 
Öppet hus: Torsdagen den 18 maj  
18:00 – 20:00 och söndagen den 
21 maj mellan kl. 13:00 – 16:00. Är 
vädret bra testar den som vill att 
segla också. Ta gärna med något att 
grilla på söndagen.

- Söndagsseglingar hela våren. 
Söndagar kl. 16.00-18.00 från 
21 maj-midsommar. Ta med din 
kompis, barn och barnbarn och 
era jollar så får ni hjälp att komma 
ut på vattnet en timme eller två. Vi 
hittar på olika aktiviteter beroende 
på vind och deltagare; manöverträ-
ning, lägger ut bojar att runda, gör 
en utflykt och säkerhetsövningar. 
Ledare och säkerhetsbåt finns på 
plats och ytterligare vuxna med-
hjälpare är välkomna både på land 
och i båt. Vi har gemensam intro-

duktion och eftersnack. 

Beroende på intresse och gruppens 
önskemål utvecklar vi verksam-
heten vidare under våren (Pro-
va-på-dagar?, seglarskola?, seg-
larläger på Krokholmen? Osv!). 
Välkomna! Kontakt Facebook-
gruppen: ’’KMS Nordön Jolleseg-
ling’’ eller email till Karin Hårding 
karin.harding@swipnet.se. 

KMS Ungdomssektion

-Vi söker barn, ungdomar och vuxna som vill segla jolle på 
Nordön.

-Vi söker också  dej som kan hoppa in och hjälpa till med oli-
ka saker kring verksamheten.  

// Tjuvkils KappseglingsKlubb (TKK) 
planerar att ha seglarskolor prel. v. 27, 28, 
29 under 2017. Det är för både juniorer 
och seniorer. Nybörjare, Fortsättning och 
Kappsegling. Alla är välkomna. 
Vi använder främst båttyperna Optimist 
och Tvåkrona men även RS Tera. 
Veckorna kan komma att ändras beroende 
på tillgång av ledare. Håll utkik på vår hem-
sida för mer info. www.tjuvkilskk.se och gå 
med i vår FB-grupp Tjuvkils Kappsegling-
sklubb. Prova på dag i början av juni samt 
våra trevliga onsdagsseglingar under juni, 
juli och augusti. 
Mer info kommer löpande på hemsidan 
och Facebookgruppen. //

Seglarskolor från  grann klubbarna
/ / Marstrands Segelsällskap 
Nu startar vi upp MSS barngrupp (åk 3-6). Vi 
välkomnar nya och tidigare deltagare.
Vi planerar följande:
• 6/2 Uppstart på båtmässan, 17.30-19.30
• V.12 (onsd eller torsd) Planerar vi start 
av inomhusaktiviteter
Anmälan för båtmässan sker till seglar-
skolan@marstrandsss.se
Här behöver vi föräldrar som kan följa med!
MSS Webbshop är öppen för anmälan till 
barngrupp, se http://www.mss-shop.se
Sprid gärna denna inbjudan till fler intresse-
rade barn.
Välkommen
Kristina och Jörgen //
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Pater Noster lyfts tillbaka efter  
    renoveringen 2007

SVENSKA FYRSÄLLSKAPET   WWW.FYR.ORG

TEXT: ANDERS MEDLYN

Av en ren slump stötte jag på en 
medlem av Svenska Fyrsällskapet 
och som gav mig ett exemplar av 
deras tidskrift ”Blänket”.
Vad kan detta då vara för en 
förening?
Svenska Fyrsällskapet är en ideell 
förening som bildades 5 okto-
ber 1996. Sällskapet har fler än 
3700 medlemmar utspridda över 
Sverige och resten av världen och 
är världens näst största nationella 
fyrförening..
Svenska Fyrsällskapets mål är:
• Främja och utveckla 
intresset för och kunskapen om 
fyrar, fyrplatser, fyrskepp och 
andra sjömärken samt till dessa 
relaterade ämnen.
• Verka för bevarandet av 
svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp 
och andra sjömärken.
• I samarbete med historiska 
och kulturvårdande institutioner 
och intressenter verka för att hän-
delser, levnadsöden och arbets-
villkor vid fyrplatser dokumenter-
as.
• Initiera och utveckla kon-
takter och samarbeta med sven-

ska och utländska fyrföreningar, 
myndigheter, företag, organisa-
tioner och enskilda personer med 
intresse för ovanstående områden.

På deras hemsida www.fyr.org 
kan man hitta mycket intressant 
läsning för den fyrintresserade. 
Det finns bland annat ett lexikon 
”fyrwiki” med skandinaviska fyrar 
på en klickbar karta. 
Pater Noster finns naturligtvis 
beskriven med en utförlig historia 
från uppförandet 1867 till våra 
dagar.

För den ringa summans av 
200SEK per år kan man bli 
medlem och stödja bevarandet av 
de svenska fyrarna. 
Med anledning av att Svenska 
Fyrsällskapet år 2016 fyller 20 år 
har sällskapet givit ut en Jubile-
umsbok. Boken innehåller femton 
kapitel och behandlar olika om-
råden som exempelvis fyrarkitek-
tur, fyrteknik samt livsvillkor för 
fyrpersonal
Visste ni förresten att gränsen 
mellan Skagerack och Kattegatt 
går genom den tänkta linjen Mar-
strand till Skagen?
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PATER-NOSTER FÖRR OCH NU
på Hamneskär. Ett fyrtorn av 
Heidenstamtyp byggdes under 
sensommaren 1868. Fyren var 
konstruerad för snabb montering 
på plats. Konstruktör var Verner 
von Heidenstam. Fyren är 32 m 
hög och är uppförd helt i järn. 
Pater Noster hade två systerfyrar 
på västkusten; Väderöbod (revs 
1970)och Måseskär. Pater Noster 
är dock störst.
Fyren är omsorgsfullt uppstagad 
(se bild). I mittpelaren går en spi-
raltrappa upp till ett fyrvaktarrum 
under lanterninen. Från rummet 
kan man gå ut på en balkong, 
därifrån går ytterligare en trappa 
upp till lanterninen med fyrappa-
raten.
Fyren försågs med en roterande 
linsapparat av ”1:a ordningen” 
som gav ett blänk med ca 30 sek  
varaktighet. Ljuset kom från en 
fyrlampa med två vekar. 1907 
utrustades fyren med en fotogen-
driven Luxbrännare. Linsappa-
raten roterade med hjälp av ett 
kugghjulsmaskineri som drevs av 
ett järnlod.
Byggnaderna bostadshus, uthus, 
källare och bagarstuga byggdes i 
fyrkant för att skapa lite lä. Bon-
ingshuset är byggt som en länga 
med tre lägenheter i bottenplan, i 
övervåningen lärarinnebostad och 
lektionssal. Fanns det fler barn än 
tre på en fyrplats krävdes skola. 
Lärarinnan ambulerade mellan 
flera fyrplatser. Skolan behölls till 
1938. Vattenförsörjningen löstes 
genom att man tog tillvara regn-
vattnet som leddes till en cement-
erad brunnscistern som låg mellan 
husen.

TEXT: TORBJÖRN AHL

Pater Nosters fyr ligger på 
Hamneskär, en av Pater Noster-
skärgårdens 300 öar och skär. Här 
går gränsen mellan Skagerack och 
Kattegatt. Ön har ett mycket utsatt 
läge, enbart mycket härdiga växter 
klarar sig där ute.
Hamneskär har tre hamnar, en i 
en vik på västsidan. Där var man 
tvungen att lyfta upp båtarna för 
att undvika skador. Hamn num-
mer två byggdes 1938-39, den 
ligger på ostsidan och har pirar 
och vågbrytare. Denna hamn är 
dock numera för grund för många 
båtar. 2016 färdigställdes en 10 m 
lång och 6 m bred pir på ostsidan 
med 3 meters djup. Perfekt för 
besök i gott väder.
Det tog lång tid innan fyren 
byggdes. Området var ”ökänt”. 
1867 skrev AE Holmberg att 
området var en ”öppen graf som 
årligen tog fler offer än hela öfriga 
vestra kusten af Sverige”.  ”Det var 
vedertagen sed att aldrig passera 
detta farliga ställe förr än man på 
sitt radband täljt några andäktiga 
Pater Noster – en sed som slutli-
gen gaf detsamma sitt nuvarande 
namn”.
Redan under 1500-talet klagade 
Marstrandsborna på det stora 
antal skeppsbrutna som drev om-
kring i staden.
Man drog sig för att bygga i Pater 
Nosterskärgården. Ett förslag 
avslogs i början av 1700-talet 
med att ”området icke torde vara 
tjenligt att sätta fyrbåkar”. Områ-
det var otillgängligt för bebyggelse 
och människor.
1781 satte man en fyrapparat på 
Carlstens fästning. Den placerin-
gen var dock inte så bra pga att det 
inte gick att navigera efter denna 
fyr i molnigt väder eller dimma.
Till slut beslutades det under 
mitten av 1800-talet om en fyr 

Fyrmästaren hade tre rum och 
kök, ett av rummen var kontor. 
Fyrvaktaren och fyrbiträdet fick 
klara sig med ett rum och kök 
var. Personalen arbetade i skift. 
Linser och speglar putsades, vekar 
klipptes och urverk drogs upp 
och smörjdes. Vid dimma skulle 
signal avges.  Mistsignal gavs till 
en början från en klocka, därefter 
av knallskott och senare sköttes 
mistsignalerna av eldrivna tyfoner 
som sitter på en särskild byggnad 
väster om fyrtornet.
Man hade två små odlingslotter 
bakom läande murar. Jorden var 
ditfraktad. Odlingslotterna var 
viktiga för försörjningen, fyrfolket 
kunde tidvis vara isolerade.
Det var inte ovanligt att person-
alen fick hysa in skeppsbrutna tills 
ovädret bedarrat. Man hjälpte till 
att bärga gods från vrak och kunde 
då få särskild ”bärgarlön”.

1964 automatiserades Pater Noster 
och fyrfolket lämnade ön. 25 
november 1977 släcktes fyren och 
ersattes av kasunfyren Hätteber-
get.
2002 togs fyren till Arendal i 
Göteborg för renovering.  4 juli 
2007 lyftes fyren tillbaka upp på 
Hamneskär och den 26 september 
2007 tändes åter fyrljuset på Pater 
Noster.
Pater Noster är numera ett stat-
ligt byggnadsminne och ligger i 
Tjörns kommun.
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Kungälvs Motor- och
Segelbåtssällskap

LÄMNA BÅTPLATS 
Om du skall säga upp din plats – tänk på att du ej kan återfå insatsen förrän

platsen är såld till ny ägare. Båtplatsavtalen gäller ju med 
två månaders uppsägningstid.

Uppsägning skall du göra skriftligt.
Fyll i och sänd in detta blad!

Om du vill lämna båtplatsen till andrahandsuthyrning gäller detta för ett år.
Tänk till före 1 mars.

Detta gör att du slipper sommarplatsavgift och att du inte behöver gå vakt.

Du måste meddela det skriftligt 
Fyll i och sänd in detta blad!

Jag vill säga upp min båtplats
var god återbetala min insats till bank: 
konto nr 

avgå som medlem i KMS Nordön 

lämna min båtplats till andrahandsuthyrning 

Medlemsnr  Båtplats nr 
Namn

Gatuadress

Postnr Ort

Tel nr Mobil nr

E-post

Personnummer

Datum  Underskrift ......................................

Skriv under, skicka till:
KMS Nordön, Nordön 310, 442 75 LYCKE, 
hamnen@kmsnordon.se

Page 1 of 1Untitled Document

2017-01-26http://www.kmsnordon.se/leave.html

Sjösättning !!
SÅ HÄR GÅR DET TILL
Alla helgdagar börjar vi klockan 08:00 och vardagar 
09:30, se uppställningsschema. Någon speciell tid för 
sjösättning kan Du inte beställa. Båtarna tar vi i den 
ordning de är uppställda. Kom i tid så går det lättare 
för alla. Det är viktigt att Du kommer den överenskom-
na sjösättningsdagen. Uteblir Du som båtägare vid 
beställd sjösättning debiteras Du med 1000 kr. Vilken 
dag Du skall sjösätta framgår av schemat som finns 
på hemsidan , sista sidan i detta blad samt på klub-
bhusens anslagstavlor eller vad Du kommit överens 
med hamnkaptenerna om. Är Du tveksam om när Du 
skall sjösätta, ring Håkan eller Per, de vet. Skulle Du av 
någon anledning ej kunna sjösätta på den dagen som är 
bestämt måste Du eller någon annan ändå vara med så 
vi kan flytta Din båt. Täckningen måste då vara bortta-
gen. Flyttningen kostar 500 kr. Hjälp också till med att 
flytta Din och grannarnas vagga när Du sjösatt så går 
allt smidigare.

PARKERING
Din bil skall Du parkera så att den inte är i vägen för 
sjösättningsfordonen. Om du långtidsparkerar är det 
viktigt att du frågar vakterna så du inte står ivägen om 
du lämnar bilen. Fråga gärna grabbarna, som kör, om 
råd.

STÄDNING
Städdag anordnas, se anslag för aktuellt datum.

MOBILKRANEN
När du sjösätter med mobilkranen måste ni vara 2 
personer för att hålla båten under transporten till kajen. 
Styrelsen har inför 2017 mobiliserat fler personer till 
sjösättningssektionen för att arbetet ska gå smidigare 
och snabbare. Vi kommer även att be hamnkaptener/
truckförare att dubblera för kranen när trucken är klar 
för dagen, dvs åka bort och hjälpa till på Barlind och 
Norra med sjösättandet för att på så vis få ner kran-
förarnas tid i hamnen. Det visade sig fungera bra att 
köra med 2 fordon i samma hamn under 2016 års 
sjösättningar.

EFTER SJÖSÄTTNING
Märk din vagga med namn och mobilnr. Passa på och 
märk Din vagga så Du vet var fören på båten skall vara 
vid upptagningen. Placera ditt vintermateriel på anvisad 
plats. OBS ej i naturen!

I Norra hamnen kan du masta om du inte stör sjösät-
tningen. Mastning är ej tillåten i Södra hamnen så länge 
sjösättning pågår.

PÅMINNELSE S NORRA!
Båtar i kvarter S, norra hamnen, ska vara klara i tid och 
upptagen båt med truck sjösätts med truck. Tunga lyft 
ska inte belastas med båtar som trucken klarar av.
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