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Medlemsavgiften för 2016
skall vara registrerat på klubbens plusgirokonto

40 06 04-5 senast den 31 mars. 



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 med er 
tomt/hus filmad samt sevärdheter på ön 

Beställ nu
Joakim Camrian
Tel 0705254449
email: camrian@telia.com

finns också på facebook

Bahama Scandinavian Club adress: 
Co/ Elisabeth Odarp
Hagagatan 4 B
383 37 Mönsterås 
Plusgiro: 400604-5
www. bahamasklubben.se
BSC:s styrelse 2016/2017 är!

Hej  Bahamasvänner
Hej alla klubbmedlemmar! Då har vi firat vårt 
50-årsjubileeum. Så nu kallar vi oss alla 50+. 
Kul att så många medlemmar kom till firandet, 
där vi fick ett fint anförande, bra musik och en 
superb 3-rättermiddag.  
På Exuma händer det en del på planeringssta-
diet vad gäller investeringar och hotellbyggen. 
Vi får vänta och se vad det blir av alla dessa 
planer. Blir det som tänkt så följer troligen 
infrastrukturen på ön med och då blir förhopp-
ningsvis tomtpriserna också bättre för de som 
inte har strandtomter.
Nu laddar jag för att packa väskan och ge mig 
av till Exuma. Jag ska ha ett par nya Bahama-
resenärer med och det ska bli kul att visa runt 
dessa på ön och havet!
/Joakim C

Se ön från högre höjder.
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
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Bilderna på omslaget är alla från Exuma och 
Nassau tagna 1968-70.



  

Reserapport 
från Anna Runnqvist

April 2015

Efter jag fick besked om att jag vunnit ett resebidrag till Bahamas tog det inte lång stund förrän biljetterna var bokade. 
Efter en lång flygtur från Köpenhamn via Paris till Atlanta där vi övernattade, landade vi äntligen på Great Exumas 
flygplats. Varmt och skönt hade vi i 2 veckor, det var varmare än normalt och dessutom blåsigt vilket passade mig 
perfekt för det fanns inte mycket sandflyes. Jag har varit på Exuma 2001 och mycket var sig likt. Det har kommit till 
en vårdcentral, men den stod tom då de hade svårt att rekrytera personal som vill jobba på ön. 
Första kvällen skulle vi åkt till Eddies men jag blev dålig, var nog inte van vid värmen. Men dagen efter åkte vi en tur 
till Exuma Point Bar & Grill vilket verkligen är värt ett besök, de serverar en suveränt god buffé precis intill stranden. 
Ett annat smultronställe som vi fick uppleva är Catch a fire, dit ska man åka någon halvtimme innan det blir mörkt 
och uppleva en underbar solnedgång, ta sig en matbit eller bara en god drink till livemusik vissa kvällar. 
Vi tog en dagsutflykt till Stocking island med taxibåt, ett mysigt ställe där man får möjlighet att klappa stingrockor 
eller spela volleyboll. 

En kväll var vi och dansade på Eddies bar i George Town, med bästa lokala bandet. Upplevde att alla var så trevliga, 
träffade många nya bekantskaper runt om på ön så jag längtar redan tillbaka.
En annan utflykt vi gjorde avgick från Barraterre, vi åkte med Coastline Adventures. En heldagsutflykt för den som 
gillar fart då båten gick väldigt fort mellan öarna där de rika och berömda bor. Sen fick vi se allt från simmande grisar, 
leguaner, hajar, sanddyner och Thundeball grottan. Dock tillkom extra kostnader för lunch vilket vi inte blev infor-
merade om innan samt att säkerheten kunde varit bättre, flera hade stora problem med strömmarna vid Thunderball 
grottan. 

Höjdpunkten på resan var att få uppleva regattan i Elisabeth harbour, det största evenemanget på Bahamas. Den varar 
i flera dagar med segling och folkfest, alla var där. Det måste vara båtar som är byggda på Bahamas och på ett speci-
ellt vis. Det fanns god mat och dryck samt trevlig stämning.

Kvällen innan regattan brann Strawmarket ner i Gerorge Town, hela huset och alla saker var helt nedbrunnet på 
grund av ett elfel. Men tack vare donationer av Sandals så kunde de sälja det de hade kvar i ett stort tält.  

Ja detta och massor med sol och bad hann vi med på 2 veckor, det var mycket trevlig men det tråkigaste var dock att 
tiden gick alldeles för fort.
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Är detta en markant förändring vad gäller hotellverksamhet i Bahamas yttre öar?
Bahamas regeringen har tecknat ett ”Heads of Agreement” för en $ 200.000.000 lyxresort i Exuma Cays.
Den miljövänliga anläggning kommer att ligga på Children’s Bay Cay och Williams Cay, båda 15 minuter 
utanför den norra kusten av Barraterre, Exuma.
”Anläggningen kommer att hjälpa den ekonomiska och sociala utvecklingen i Exumas och kommer säker-
ligen vara en ljuspunkt i Bahamas skärgård öar”, säger Bahamas premiärminister Perry Christie. ”Bland 
dess fördelar är high-end branding anslutna med en framstående europeiska familjen; och diversifiering av 
turistnäringen i form av en 5-stjärniga upplevelse för förmögna privatpersoner. ”
Ägaren av projektet är Dona Bertarelli, medlem av den schweiziska familjen vars verksamhet inkluderar 
fem-stjärniga Grand Hotel Park i Gstaad.

Children’s Bay Cay, Bahamas
En ö, Children’s Bay Cay, kommer att utvecklas till en femstjärnig resort med en 50-rums hotell och fem 
över-vatten ”paviljonger.” Ön kommer också att ha en marina by med restauranger och en liten biograf 
komplex, en naturum, en marin park och en 20-slip småbåtshamn.
”Som en ytterligare demonstration av utvecklarnas respekt för miljön, är en naturpark planerad för obe-
bodda Windsock Cay, som ligger en bit utanför Children’s Bay Cay”, tillade han.
Williams Cay kommer att vara en privat del av 
anläggningen, inklusive en golfbana med 18 hål 
golfbana designad av Tom Fazio, sade Christie.
”The Cay har 15-20 villor; över-vatten pavil-
jonger; en välkommen center; en villa ägare 
klubbhus; naturstigar; cykling och joggingspår; 
en sjöflygplan och Helipad anläggning ”, tillade 
han. ”En bro kommer att länka Children’s Bay 
Cay och Williams Cay.”
Christie försäkrade att hotellets arkitektur skulle 
ta hänsyn till topografin och den naturliga mil-
jön. ”De mesta av det naturliga landskapsarki-
tekturen kommer att förbli intakt och oförstörd”, 
sade han.

February 8th, 2016 | 
Nytt $200 Millioners Hotell Project till Exuma Cays!



Klubben firade 50 år med jubileumsfest på Skeppshuset 
i Gamla stan, Stockholm. Ett 70-tal av klubbens med-
lemmar deltog i jubileet (fin uppslutning). Efter det årli-
ga mötet (se protokoll nästa sida) startade firandet med 
en fantastisk berättelse av Leif-Ove ”Hubbe” Huberts-
son. Med inlevelse, humor och kunskap om Bahamas 
historia berättade och visade Hubbe bilder, från Colum-
bus till de första Svenska pionjärerna på Bahamas. Där-
efter åt vi en 3-rätters middag som var helt underbar. 
Det pratades minnen och alla verkade trivas. Efter det 
var det dags att ha lotteri. Först Rom och Champagne 
lotteri och sedan ett reselotteri. Många är vi som väntat 

på att få lyckan att vinna resan till Bahamas, ibland tar det tid och ibland vinner man direkt. Mag-
nus Alfredsson som var närvarande på festen och inte varit medlem så länge hade turen att både 
vinna i Romlotteriet och Reselotteriet. Grattis till dig! Vi avslutade kvällen med Stockholms Steel-
band (Scandinaviens största) som med 12-15 bandmedlemmar spelade Karibiska toner på oljefat. 
Stämningen var på topp och det dansades och njöt! 

Bahama Scandinavia Club 50 år
25 Oktober 2015

50 År
1965-2015







Vi har två hus i Greenwood på Cat Island som vi gärna hyr ut. Husen ligger bredvid varan-
dra med havsutsikt och bara några minuters promenad från  stranden. Husen är lika bygg-
da och har tre sovrum. 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

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

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

Ambassadören från Bahamas överlämnade onsdagen 
den 13 januari 2016 sina kreditivbrev till H.M. Konungen 
i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet 
är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I 
och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges stats-

chef kan ambassadören från i dag fullt ut representera 
sitt land i Sverige. Ambassadören kommer att utgå från 
London.

Bahama scandinavian club var inbjuden till sittningen 
efter överlämnandet. Tyvärr hade vi ingen möjlighet att 
närvara.

H.E. Mr. Eldred Edison Bethel, Bahamas
Bahamas nyutnämnde ambassadör Mr. Eldred Edison 
Bethel, med säte i London, är född 1940 och har en ge-
digen bakgrund inom mediasektorn. Han har under de 
senaste åren innehaft bland annat följande befattningar:

2014–2015 Bahamas ambassadör i Storbritannien

2011–2014 Nyhetsuppläsare och producent vid New Pro-
vidence radiostation, Bahamas

2002–2007 Bahamas generalkonsul i New York

Nya ambassadören från Bahamas!


