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Medlemsavgiften för 2015 
skall vara registrerat på klubbens plusgirokonto 40 06 04-5 senast den 31 mars. 

Boka in 50-års 
Jubiléet 24 oktober

Ta chansen att få din 
tomt/hus fotograferat och 
filmat från luften



Bahama Scandinavian Club adress: 
Co/ Elisabeth Odarp
Hagagatan 4 B
383 37 Mönsterås 
Plusgiro: 400604-5
www. bahamasklubben.se
BSC:s styrelse är 2014/2015

Hej  Bahamasvänner
I år har klubben funnits i 50 år. Jag själv är 
precis 50+ och om 3 år så firar jag mitt 50:e 
Bahama år. Inte konstiga att jag tycker jag 
har Bahamas, och då speciellt Exuma i blo-
det. Jag minns fortfarande när jag som 5-åring 
gick ut från flygplanet med min legolåda i ena 
handen och jag höll krampaktigt mamma med 
den andra. Jag kände den tropiska värmen för 
första gången i mitt liv. Pappa stod på taket av 
flygplatsen i Nassau och vinkade på oss alla. 
Vi (jag, mamma Gun och mina systrar Lena och 
Anna-Pia) hade inte sett pappa på flera må-
nader. Denna dagen, den 28 april 1968 fick jag 
Bahamas i blodet för alltid.
It is Better in the Bahamas!
Vi ska fira lite extra i höst och jag hoppas att 
ni bokar in den 24 oktober så att vi blir riktigt 
många vid jubiléeet.
Hoppas vi kan ha en riktig överraskning på 
festen.
Jag ska åka ner till Exuma och Cat Island till 
påsken 2016 och då ska jag filma från luften.
Vill ni ha flygfilm på er tomt eller hus så kon-
takta mig så fixar jag det. Det kan vara bra om 
ni ska sälja eller föra över tomten till era barn 
eller barnbarn.
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Ordförande: 
Joakim Camrian
Stockholmsvägen 77
286 32  ÖRKELLJUNGA
Mobil: 0705 – 25 44 49
E-post: bahamas@telia.com

Kassör: 
Elisabeth Odarp
Hagagatan 4 B, 
383 37 Mönsterås
Telefon mob: 070 - 366 06 21.
E-post: elisabeth.odarp@telia.com

Sekreterare:
Kia Barwén Forsberg
Gräsandsvägen 6 D
239 33  SKANÖR
Telefon: 070 - 77 13 770
E-post: kia@marknadsavd.se

Klubbmästare:
Anders Palmius
S:t Eriksgatan 17
112 39  STOCKHOLM
Telefon: 08 – 652 65 20
E-post: anders@palmius.se 

Vice ordförande:
Anders Wendelheim 
Kristinebergs strand 7
112 52  STOCKHOLM
Telefon: 0708-12 74 75 
E-post: anders@corecg.com

Ordförande har ordet:

Klubbtröja
med broderat emblem

200kr
porto tillkommer
Beställes genom att kontakta
Elisabeth Odarp
Hagagatan 4 B, 
383 37 Mönsterås 
Telefon mob: 070 - 366 06 21.
E-post: elisabeth.odarp@telia.com

Nu har du chansen att 
få film och foto på ditt 
hus/tomt och visa för 
familj och vänner!
Intresserad?
Du får i bästa kvalitet:
En fotobok modell större på 24 sidor med 
bildtexter och 24-48 bilder över din tomt och 
sevärdheter på ön. Samt en redigerad film 
minst 20 minuter lång över Exuma eller Cat 
Island med er tomt/hus filmad samt sevärdhe-
ter på ön 

Lämna din intresseanmälan till

Joakim Camrian
Tel 0705254449
email: camrian@telia.com



Att regeringen nu tar ansvaret gör sannolikt att 
många invånare på ön kan dra en lättnadens suck, ef-
tersom en modern flygplats också är förutsättningen 
för att Cat Island ska kunna utvecklas över huvud 
taget. I decennium efter decennium har den fasta 
befolkningen på ön minskat, och så sent som i ja-
nuari hölls ett offentligt möte i Town Hall där många 
invånare passade på att vädra sin oro inför framtiden. 
I samband med det startades även en namninsamling 
för att få aktuell information om flygplatsplanerna. 
Ezra Russel, som arrangerade mötet, är nöjd att re-
geringen nu fattat ett beslut. Men han litar ännu inte 
fullt ut på att PGA Village kommer till stånd.  
– Som jag förstått letar de fortfarande efter finansie-
ring, och man kan undra varför Cat Island Partners 
valt att vänta på regeringen när det gäller flygplatsen 
i stället för att göra de nödvändiga infrastruktursats-
ningarna själva.

Text: Eva Ahlstrand Berkland

Det blir Bahamas regering som låter bygga 
Cat Islands nya internationella flygplats. 
Projektet ska nu prioriteras, utan onödiga dröjsmål. 
Men ännu återstår några tekniska detaljer som ska 
lösas innan beräknade start- och slutdatum kan pre-
senteras. Det uppger Tribune 242, och hänvisar till 
ett uttalande av landets investeringsminister Khaalis 
Rolle i mitten av februari i år. Enligt Mr Rolle har 
det hittills bara funnits preliminära ritningar över 
den nya terminalen med kringliggande byggnader, 
men nu har Ministry of Works börjat arbeta på mer 
detaljerade tekniska och arkitektoniska ritningar för 
projektet. 
– Så snart de är färdiga går uppdraget att anlägga 
flygplatsen ut på anbud, lovar Mr Rolle.    
Frågan om en ny internationell flygplats väcktes 
redan 2008, då den amerikanska golforganisationen 
PGA offentliggjorde sina planer på en golf- och 
rekreationsanläggning på Cat Island. Sedan dess har 
diskussionen om det är regeringen eller projektören 
som ska finansiera flygplatsen och andra nödvändiga 
infrastruktursatsningar pågått. 

Cat Island
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 Protokoll fört vid BSCs 49:a årsstämma 2014-10-25 

 Grillska huset, Gamla stan, Stockholm 

 

§ 1. Ordförande Joakim Camrian öppnade mötet och styrelsen presenterade sig. 
Beslöts att som röstlängd avses mötets deltagarlista. 

§ 2. Konstaterades att kallelse skett i behörig tid. 

§ 3. Dagordningen godkändes. 

§ 4. För stämman valdes till ordförande: Joakim Camrian. 
Till rösträknare och tillika justeringsmän valdes:  
Ulrika Lüning Hallberg och Kristin Berg. 

§ 5. För stämman valdes till sekreterare: Kia Barwén Forsberg. 

§ 6. Revisionsberättelsen upplästes av Elisabeth Odarp. Den godkändes av stämman.  

§ 7. Balansräkningen för verksamhetsåret kommenterades av kassör Elisabeth Odarp.  
Balansräkningen godkändes.  

§ 8. Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår upplästes av kassör Elisabeth 
Odarp. Det har inte hänt så mycket i klubben under året, dock några nya medlemmar. 
Hon berättade att vi i år kommer att hålla i pengarna för att kunna satsa lite mer pengar 
till jubileet nästa år. Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman. 

§ 9. Elisabeth konstaterade att resultatet för året är noll (0) kr. Resultaträkningen godkändes.  

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§ 11. Stämman beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad – 300 kr för par-
medlemmar och 200 kr för enskilda medlemmar. 

§ 12. Stämman beslutade att arvoden till revisorer och styrelsemedlemmar ska vara 
oförändrade.  

§ 13. Styrelsens förslag till oförändrad budget på 65 000 kr godkändes.  

§ 14. För kommande verksamhetsår valdes: 
Ordförande Joakim Camrian Omvald på 1 år 
Styrelseledamot Kia Barwén Forsberg Omvald på 2 år 
Styrelseledamot Elisabeth Odarp Omvald på 2 år 
Styrelsesuppleant Monica Berner Omvald på 1 år 
Styrelsesuppleant Linda Sandberg Omvald på 1 år 
Revisorer Christer Riben Omvald på 1 år 
  Guidon Berggren Omvald på 1 år 
Revisorssuppleanter Oscar Hedberg Omvald på 1 år 
 Ingrid Köllerström Omvald på 1 år 
Valnämnd Tina Holm (sammankallande) Omvald på 1 år 
 Eva Hedberg Omvald på 1 år 
 Josefin Hedberg Omvald på 1 år  



 Sida 2 av 3 

§ 15. Inga ärenden hade inkommit till styrelsen. 

§ 16. Övriga ärenden 

Fråga om tomternas värde 
En medlem undrade om priserna är på väg upp eller ner. Vice ordförande Anders 
Wendelheim informerade om sina erfarenheter av prisutvecklingen och att det till 
största del beror på var tomten ligger.  
På frågan om klubben kan publicera de försäljningar andra medlemmar har gjort i 
bulletinen, inklusive pris, blev svaret nej. Förslag från annan medlem att den som söker 
information skulle kunna annonsera detta i bulletinen för att få kontakt, vilket styrelsen 
ställde sig positiv till. Likaså att publicera några mäklares namn och kontaktuppgifter 
för att underlätta för medlemmar som vill köpa eller sälja. 
 
Matrikeln 
En annan fråga var om en medlem kan få tillgång till medlemsmatrikeln? Svar nej.  
Kan man få telefonnumret till en viss medlem? Svar nej.  
 
Medlemsresa 2015 
Ulrika Hallberg informerade om sina efterforskningar inför medlemsresan. Det första 
datumet är 19-28 februari 2015. Billigaste alternativet är att flyga med Norweigan. Men 
eftersom de inte har avtal med andra flygbolag kan det bli dyrt om man missar 
anslutningen med Bahamas Air. Det säkraste är att flyga med British Airways enligt 
Ulrika. En biljett den 19 februari under sportlovet, kostar ca 11 000 kr. Till det kommer 
hotell för ca 1 000 kr per natt.  
Ulrika berättade även att varje medlem måste boka sitt eget flyg, men att hon kan 
arrangera vistelsen på Exuma. 
Beslöt att Ulrika ska försöka hitta en medlemsresa senare under 2015. 
 
Överföring av lagfart 
Då en medlem på mötet undrade hur man enklast överför tomt till barn, beslöts att åter 
publicera sidan ”Överföring av tomt” i nästa bulletin. 
 
Lokal till 50-årsjubileet 
Klubbmästaren Anders Palmius bad om att alla närvarande skulle ge förslag till lokal att 
fira jubileet i; via mail eller telefon. 
 
Uthyrning av hus på Cat Island 
Magnus Alfredsson informerade om sina två hus som han hyr ut till medlemmar i 
Bahamasklubben på Cat Island. Publiceras i nästa bulletin. 
 
Reseuppdragen gick till 
Medlem nr 802 Gunny Strömberg (Ramsele). Styrelsen gratulerar. 
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§ 17. Ordförande avslutade årsmötet med en film från sitt senaste besök på Bahamas, samt 
gjorde reklam för den drönare han har, som erbjuder medlemmarna en unik film över 
till exempel den tomt man äger. 

 

Vid protokollet: 
 

 
Kia Barwén Forsberg 

 

Justeras av: 

 

 

 Ulrika Hallberg Kristin Berg 
 

 Sida 3 av 3 

§ 17. Ordförande avslutade årsmötet med en film från sitt senaste besök på Bahamas, samt 
gjorde reklam för den drönare han har, som erbjuder medlemmarna en unik film över 
till exempel den tomt man äger. 

 

Vid protokollet: 
 

 
Kia Barwén Forsberg 

 

Justeras av: 

 

 

 Ulrika Hallberg Kristin Berg 
 

Ursaxat från tidningar

Skådespelaren Johnny Depp 
gifte sig med sin Amber 
Heards på deras privata ö i 
Exuma Cays.

De simmande grisarna i 
Exuma Cays har letat sig 
till Svenska kvällstidningar



Bahama Scandinavian Club 
50 år

Vi kommer att ge ut en Jubileumsbulletin till hösten då klubben firar 
50-års jubileum. Vi har fått in en del material från medlemmar och vill ha mer.

Har ni något minne, tidningsurklipp så hör gärna av er.
Vill ni inte ha med ert namn i Bulletinen så behövs inte det.

Jubileumsbulletinen blir tunn utan er medverkan.

info@bahamasklubben.se eller Co/ Elisabeth Odarp, Hagagatan 4 B, 383 37 Mönsterås 

Sista Chansen

senast 3
1 Maj

Reservera
Årsmöte och Jubileumsfirande

24 Oktober 2015

Sjöfartshuset, Skeppsbron 10

Övernattningsmöjligheter finns i närliggande 
hotell.

Inbjudan kommer i höstbulletinen



Vi har två hus i Greenwood på Cat Island som vi gärna hyr ut. Husen ligger bredvid varandra med 
havsutsikt och bara några minuters promenad från  stranden. Husen är lika byggda och har tre sov-
rum. Master bedroom på övervåningen med en kingsize säng och egen toalett/dusch och två mindre 
sovrum på bottenvåningen med gemensam toalett/dusch. 
Det ena rummet har queensize-säng och det andra två separata sängar. 
Priset är $200 till $300 per dag beroende på hur många ni är. 
Lakan, handdukar och städning ingår. 
Kontakta mig för mer information.
Magnus Alfredsson 08-6590921 kvällstid eller alfredsson.enskede@telia.com

Hus uthyres på Cat Island

En av våra medlemmar kontaktade Woody Turnquest 
för hjälp vid försäljning med positivt resultat. 
Woody finns i George Town: Coldwell Banker 
LIGHTBOURN REALTY PO BOX EX-29204 
Woody Turnquest E-mail: Woody@cbbahamas.com  
tel.242-345-0400 med en etta före för US. Woody 
hjälpte till att skaffa denna advokat.
Colin Thompson(notarius publicus) cthompson@
ccsbahamas.com  phone(242)394.1823. 
Adress:Samana Hill Village Road North P.O. Box 
N-4589 Nassau.

Vill du ha hjälp och tips från någon med-
lem som har sålt eller överfört tomt. 
Sätt in en kontaktannons i Bulletinen.

Tips till mäklarhemsidor
www.hgchristie.com
www.coldwellbankerbahamas.com

Några användbara hemsides adresser
www.bahamas.com
www.thebahamas.com
www.thebahamasguide.com

Tips och Hjälp

Har du sålt eller överfört tomt!
Dela gärna med dig av dina erfarenheter
i Bulletinen. Kontakta styrelsen

Fler tips angående skatteinbetalning och 
överföring av tomter finns på hemsidan.
www.bahamasklubben.se


