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125 35 Älvsjö
Plusgiro: 400604-5
www. bahamasklubben.se

Hej alla klubbmedlemmar! Nytt år och nya upplevel-
ser. Jag hoppas att många av er ska ut och resa i år 
och då främst till våra öar på Bahamas.
Numera kan vi resa till Exuma från fler och fler flyg-
platser. Från och med juni så kan man flyga direkt 
från Charlotte i Amerika till Exuma. Lägger vi sedan 
till Miami, Fort Lauderdale, Atlanta och Toronto så 
har man många att välja mellan. Det är något som i 
längden gynnar tomtägare på Exuma. 
Ni är säkert många som genom åren har varit i kon-
takt med mäklaren Vernon Curtis, då han har hjälpt 
många tomtägare att hitta sin tomt på Exuma. Vi har 
tyvärr den tråkiga uppgiften att meddela att Vernon 
gick bort i november 2016.Vi hade för avsikt att ha 
ett vårmöte i Jönköping, så att vi fick en möjlighet 
att träffas och prata Bahamas en kväll, men tyvärr 
sätter klubbens ekonomi stopp för detta år, men vi 
hoppas dock att se er alla på årsmötet i höst.Vid 
årsmötet beslöts att höja medlemsavgiften med 25 kr 
per medlem och så öppnade klubben sin Facebook 
sida. 
Sök på Bahamaklubben eller Bahama Scandinavian 
club för att hitta den (mer info på sidan 8).
/Joakim Camrian
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Ordförande: 
Joakim Camrian
Stockholmsvägen 77
286 32  ÖRKELLJUNGA
Mobil: 0705 – 25 44 49
E-post: bahamas@telia.com

Kassör: 
Ulrika Hallberg Lüning
Jultomtestigen 5
125 35 Älvsjö
Telefon mob: 070-964 13 36.
E-post: ulrika@lyckligasma.se

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
Ulrika Hallberg Lüning
Jultomtestigen 5
125 35 Älvsjö
Telefon mob: 070-964 13 36.
E-post: ulrika@lyckligasma.se

Bahama 
Scandinavian Club

 År
1965-2015

Jubileums-
bok
Med berättelser och 
läsvärt från de 
senaste 50 åren.

50kr
porto tillkommer.

Beställes genom att kontakta
Ulrika Hallberg Lüning
Jultomtestigen 5
125 35 Älvsjö
Telefon mob: 070-964 13 36.
E-post: ulrika@lyckligasma.se

BSC:s styrelse 2016/2017 är!



Drömmen om Bahamas… 
av Ulrika Hallberg Lüning

Redan som liten flicka fick jag höra om pappa Fredriks 
historier om hans resor över ”De sju haven”. Mamma 
läste gärna Pippi Långstump för mig och då kändes det 
extra häftigt med en pappa som var sjökapten, fastän min 
pappa hette Fredrik och inte Efraim!

Pappa ”gick på sjön” efter skolan och arbetade och 
studerade samtidigt så Sjökaptensexamen var avklarad 
inom några år. Sedermera blev pappa även civilekonom 
och arbetade inom sjöfart och diplomati hela sitt liv.

1969 inköptes tomten på Little Exuma, section 4 och 
drömmen om ett eget ställe i paradiset blev verklig-
het! Han köpte tomten osedd, vilket kan kännas ganska 
vågat! Denna underbara plats har jag hört historier om 
och längtat till sedan jag var en liten flicka och det här var 
ju innan Internet så den information vi fick var genom 
böcker och tidningar, vilket gjorde informationen ganska 
knapphändig. I alla fall om man jämför med idag då det 
är lätt att googla fram bilder och information.

När jag växte upp och pappa och jag började prata af-
färer, så var pappas önskan (från början) att sälja tomten. 
Han hade tagit kontakt med en mäklare, Mr Vernon Cur-
tis, som skulle hjälpa till med försäljning. Vi pratade mer 
och mer om tomten på Bahamas, pappa Fredrik och jag, 
och nyfikenheten växte. Vi pratade om att besöka tomten 
och såg framför oss en ganska bekymmerslös semester-
tillvaro med sol, sand, härliga människor osv.

Pappa gick bort 2004, helt hastigt. Pappa kom aldrig 
till sin omtalade tomt, vilket är väldigt tragiskt efter alla 
långa samtal om hur tomten kunde tänkas se ut, vad vi 
skulle göra med den osv.

Några år efter pappas bortgång hittade jag kärleken 
och ytterligare några år senare gifte oss; den 6:e augusti 
2011 och vi behövde inte diskutera länge om var bröllops-
resan skulle gå; Exuma givetvis! Vi landade på Exuma 
International samma dag som pappa skulle ha fyllt 75 år!

Resan tog sammanlagt 28 h, men väl framme så var det 
värt varenda sekund av restid!  Efter många års längtan 
fick vi äntligen se vår tomt!

Går man in på Google maps så kan man se tomten och 
zoomar man ordentligt kan man se trädet som Mr Curtis 
och jag står under på bilden. 

Mr Curtis, som tyvärr gick bort hösten 2016, tog med 
oss till tomten och han tog även med oss till Skatteverkets 
kontor på Great Exuma för att tomten skulle skrivas över 
från pappa Fredriks dödsbo och övergå i min ägo. När vi 
pratade med dem på kontoret och lämnade alla papper 
så var allt i sin ordning och vi skulle få igenom det inom 
några veckor…trodde vi! Jag mailade ett flertal gånger 
och varje gång fick jag svar att det var någon ny som 
skulle titta på mitt ärende. Det hela rann ut i sanden och 
när vi var tillbaka 2014 så försökte vi inte ens att åka till 
Skattekontoret, det kändes lönlöst.

Vid årsskiftet 2016/2017 startade en ny tjänst, på Skat-
teverket i Bahamas, för att betala skatten för tomterna. 
Om hur du går tillväga kan du läsa i detta nummer av 
Bulletinen där Kalle Olsson beskriver hur betalningen går 
till.

Vår familj känner nu att drömmen om Bahamas återi-
gen har vaknat och nu känner vi oss som ett pilotprojekt 
över hur man ska gå tillväga för att få tomten överskriven 
på arvtagarna när man inte hunnit göra skiftet innan 
personen avlidit. Det vi vet är att vi kommer att skriva in 
barnen så att de står som ägare till tomten redan nu och 
inte behöver gå igenom samma procedur som vi gör nu, 
den dag vi går bort. Vi kommer dokumentera allt nog-
grant och hoppas att allt går vår väg denna gång.

Så drömmen om Bahamas lever vidare; i våra dröm-
mar ser vi ett hus med en veranda där man kan sitta och 
sippa på en drink i all enkelhet efter en dag på stranden, 
samtidigt som vi lyssnar på vågorna!

Tropic of Cancer Beach, Little Exuma



Undersökningar pågår för att avgöra vad som dö-
dade ett antal simmande grisar i The Exumas, enligt 
tjänstemän på Bahamas Humane Society (BHS) på 
söndagen 19 februari.
Rapporter dök under helgen upp om döda grisar vid 
Big Mayor Cay, grisarna har blivit kända över hela 
världen som en av Bahamas populäraste turistattrak-
tioner.
Tjänstemän har sagt att antalet grisar som dog är 
fortfarande oklart. Grisarna kastades i havet efter 
att ha hittades döda på Big Major Cay, på fredagen, 
enligt BHS president Kim Aranha.

Hon berättade för Tribune 242 att det är oklart 
om dödsfallen var oavsiktlig eller om grisarna var 
avsiktligt förgiftad. Hon sade att resultat från vatten-
prov som samlats in från BHS och andra team inte är 
klara än.
Det finns sju eller åtta grisar fortfarande vid liv, sade 
hon. ”Det är fortfarande oklart om antalet djur som 
är döda. Jag skulle säga att det är mer än sju men 
absolut inte 15 som initialt sades på sociala medier. 

Mrs Aranha tillägger att det kan bara vara en hemsk 
olycka där de åt något giftigt. Det kan vara avsikt-
ligt, men jag vet inte riktigt varför någon skulle gå ut 
för att skada dessa vackra djur. Jag vet att det finns 
en hel del dumma sjömän som matar dem med alko-
hol för att försöka få dem berusade, men dessa män 
ska inte förväxlas med de researrangörer med bas 
i Nassau och Exuma som behandlat dem väl.  Mrs 
Aranha sade att denna tragedi är inte bra för ekono-
min eller turism eftersom om turister kommer och 
ser döda grisar på stranden, så är det inte bra publici-
tet för oss.
Det är verkligen ett mysterium vad som dödade 
dessa vackra djur. Jag tror att de flesta av kadavren 
var i havet och vi (BHS) agerade så snabbt som möj-
ligt. Jag tror att alla som är en djurälskare är berörda 
och, kan ni föreställa er vilken effekt detta kan ha på 
vår ekonomi? ”Underströk hon.

NBC: s ”Today Show” presenterade de simmande 
grisarna på Big Major Cay i juni förra året, där    
”Todays show” korrespondent Kerry Sanders spåra-
de uppkomsten av en koloni av grisar på Big Major 
Cay.

Bahamas berömda simmande grisar har hittats döda i havet !
- endast sju eller åtta återstår.



Sökning!
Medlem söker tomtägare till halva 
Bahama Sound Nr 2 tomt nr 650. 
Vänligen kontakta
Gull Jannesson
Kyrkbacken 58
260 13
S:T IBB VEN

Orkanen Matthew
Oktober 2016

Orkanen Matthew som hotade Exuma med en direkt 
träff i oktober, missade ön med 5 km. Trots att den 
var så nära blev det inga stora skador på ön.
Orkanen som var klassad som en 5:a när den passe-
rade Haiti minskade i styrka innan den nåde Exuma. 
Då hade den gått ner till en 3:a. Den passerade ca 
5 km från land på syd-västra sidan (karibsidan). En 
del hus fick skador, men för att vara en så stor orkan 
blev det ändå lindrigt. Efter exuma tog den ny fart 
och ökade till en 4:a. Nassau fick mycket regn i sam-
band med orkanen och drabbades hårdare.

Medlemsavgiften höjs.
Vid senaste årsmötet beslutades enhälligt att höja 
medlemsaviften med 25 kr per medlem.
Ny medlemsavgift är 225 kr per enskild och 
350 kr per par. Höjningen förklaras med bl a höjda 
portokostnader för utskick.

Tomtskatten.
Bahamas har nu internetsystem för att 
betala tomtskatt. 

Efter registrering på sidan går det bra att 
betala med kort. 

På klubbens hemsida finns en guide hur 
man använder sig av länken. 
www.bahamasklubben.se + kalendarium 
+ skatteinbetalning.

Länk till sidan.

www.propertytax.gov.bs

Lite av Bahamas historia.
Folkräkningen 2000 avslöjade att befolkningen i  

Bahamas uppgick till 306 611, med 155 896 kvinnor 
och 147 715 män. Nittio procent av den totala be-
folkningen bor på New Providence, Grand Bahama 
och Abaco. New Providence har 69,9 procent av 
befolkningen, Grand Bahama och Abaco med 15,5 
procent, och 10,3 procent är utspridda på de återstå-
ende öarna och skären.
De ursprungliga invånarna i Bahamas var Arawak 
indianer, som hade migrerat genom Antillerna från 
Sydamerika. Inom några decennier efter Columbus 
landade på San Salvador 1492, hade spanjorerna 
avfolkat öarna genom att sända de fredliga Arawaks 
till slaveri i gruvorna i Hispaniola och Kuba, där de 
dog i tusental.
Den första permanenta bosättningen i Bahamas bil-
dades av en grupp engelska nybyggare år 1647 från 
Bermuda kallat Company of Eleutheran Adventu-
rers. De organiserade ett samhälle på vad som nu är 
ön Eleuthera, för att söka religiös frihet.

Bahamas flagga har tre horisontella band i blått och gult och en svart triangel på den inre (”vänstra”) 
sidan. Triangeln symboliserar Bahamas ungefär 300 000 invånares enighet. De flesta av dem har sitt ur-
sprung i Afrika. Det gula bandet symboliserar solen och stränderna och de båda blå Karibiska havet och 
Atlanten. Flaggan antogs 10 juli 1973.

Bahamas flaggas betydelse.
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Protokoll fört vid BSC:s 51:e årsstämma 2016-10-22

Grillska huset, Gamla stan, Stockholm

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

§ 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:
Kristine Berg och Birgitta Alberts.

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

§ 6. Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår godkändes av stämman.

§ 7. Revisionsberättelsen godkändes av stämman. 

§ 8. Elisabeth konstaterade att resultatet för året är noll (0) kr, och styrelsens förslag att 
överföra resultatet till nästa år godkändes av stämman.

§ 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 10. Stämman beslutade att medlemsavgiften ska höjas med 25 kr per person, således 350 för 
parmedlemmar och 225 kr för enskilda medlemmar.

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

§ 12. Balansräkningen för verksamhetsåret kommenterades av kassör Elisabeth Odarp och
styrelsens förslag till oförändrad budget på 65 000 kr godkändes. 

§ 13. För kommande verksamhetsår valdes:
Ordförande Joakim Camrian Omvald på 1 år
Styrelseledamot Ulrika Hallberg Lüning Nyvald på 2 år
Styrelseledamot Kia Barwén Forsberg Omvald på 2 år
Styrelsesuppleant Magnus Arvidsson Nyvald på 1 år
Styrelsesuppleant Hans Engman Nyvald på 1 år
Revisorer Christer Riben 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 

Styrelseledamöterna Anders Palmius och Anders Wendelheim valdes på 2 år vid 
förra årsmötet.
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem styrelsen därtill utser.

§ 14. Inga ärenden hade inkommit till styrelsen.
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§ 15. Övriga ärenden
BAHAMASKLUBBEN PÅ FACEBOOK
Ulrika presenterade Bahamasklubbens Facebook. Alla i styrelsen har 
administratörsstatus och man måste ansöka om att få komma med i gruppen. Inte bara 
medlemmar kan ansöka, men ansökan från ickemedlem kommer att behandlas innan 
den godkänns eller avslås. Sidan öppnades idag.

ORKANEN MATTEUS
Orkanen Matteus ställde inte till lika mycket förödelse som man befarade, tack vare att 
den tog en lite annorlunda väg och nedgraderas i styrka till en trea (den hade en femma 
när den drog fram över Haiti). Nassau drabbades dock av massor av vatten som slog ut 
bl a elförsörjningen för många i stan.

§ 16. Ordföranden avslutade mötet.

Reseuppdraget gick till:
Medlem nr 633 Håkan Björklund, Ekerö. Styrelsen gratulerar.

Vår fd kassör Elisabeth Odarp avtackades med blommor, presentkort och 
hedersmedlemskap för sina 34 år i styrelsen. Hon har ”överlevt” många ordföranden 
och varit klubbens klippa. VI kommer att sakna dig!

Vid protokollet:
 

 
Kia Barwén Forsberg

Justeras av:



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 på mäklarhemsidor.
www.hgchristie.com
Några användbara hemsidor.
www.bahamas.com, www.thebahamas.com
www.thebahamasguide.com

Tips och Annat!

Nu finns vi även på facebbok

Sök oss på Bahama Scandinavian Club eller 
Bahamasklubben.
Via facebook kan klubben och medlemmarna ha
en mer direkt kontakt. Även icke-medlemmar får
ansöka, om det finns en koppling till Bahamas. På
detta sätt hoppas vi kunna öka antalet medlemmar.

HUBBES NYA BOK OM VÄSTINDIEN

Karibiska Pärlor
Över 200 färgbilder, Resetips och Ö-guide

2 kapitel handlar om Bahamas
Fungerar både som resehandbok och som nöjesläsning

Beställ hos Hubbes västindien
e-mail hubbes.vastindien@oktv.se

Tel. 0454-913 33 Mobil/Sms 072-5259333
Specialpris för Bahamaklubbens medlemmar. 

265kr (+porto)
Ord. pris 295kr

Hemsida www.hubbesvastindien.com
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NYHET!
Som medlem i klubben kan ni annonsera/söka 
gratis i Bulletinen. Kontakta ordförande.


