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Vårträff
Välkomna till Jönköping 
den 21 april!

Kom och prata Bahamas, hör 
historierna och få möjlighet att 
ställa dina frågor!



Bahama Scandinavian Club adress: 
C/o Ulrika Hallberg Lüning
Jultomtestigen 5
125 35 Älvsjö
Plusgiro: 400604-5
www. bahamasklubben.se

Hej alla klubbmedlemmar!
I år ska jag fira att jag har varit på Exuma från och 
till under 50 år.
Den 28 april 1968 landade familjen Gustafsson 
på Exuma första gången. Det vågade jag ju aldrig 
drömma om att jag 50 år senare kom att åka dit igen 
samma dag. Jag känner verkligen att Bahamas och 
Exuma är mitt andra hemland. 
Vi kommer att ha ett vårträff i Jönköping den 21 
april. Hoppas vi ses där! 
Där finns det möjligheter att prata Bahamas och dis-
kutera med andra medlemmar.
Jag ska visa film och bilder från mitt liv på Exuma 
med ett föredrag i Jönköping som jag kallar. 
”Mitt Exuma”
Facebookgruppen vi har rör på sig och blir sakta 
större. Har ni barn och barnbarn som ännu inte är 
medlemmar i klubben kan de ändå söka till Face-
book-gruppen.
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
Telefon: 0705 – 25 44 49
E-post: bahamas@telia.com

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

Sekreterare:
Kia Barwén Forsberg
Gräsandsvägen 6 D
239 41 Falsterbo
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:
Magnus Alfredsson 
Viborgska vägen 49
122 37 Enskede
Telefon: 070-673 10 28
E-post: alfredsson.enskede@telia.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
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 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!

Protokoll från Årsmötet och Årsredovisningen 
ligger numera på hemsidan
www.bahamaklubben.se



Plats: Familjen Erikssons City hotell 
 Västra Storgatan 25 A, JÖNKÖPING

Program:  15.00 Mingel med välkomstbubbel.
 15.30  Mötet börjar. En uppdragsresa ska lottas ut.
 16.00  Joakim visar sitt föredrag ”Mitt Exuma”. 
	 18.00		 Trerätters	buffetmiddag	inkl	vatten	eller	lättöl,	 
  med klubbmästarens lotteri. Vi har Swish!
Pris för middag och välkomstbubbel:  
Endast 295 kr per medlem, 440 kr för övriga gäster.

Använd gärna bifogat inbetalningskort för anmälan och betalning. Ska vara klubbens plusgiro 
tillhanda senast den 6 april 2018. Om du betalar på annat sätt, glöm inte att ange medlems- 
nummer och namn (står på kuvertet).  
 
Vill ni bara deltaga i själva mötet, anmäler ni det till vår klubbmästare Anders Palmius på telefon 
0708 – 980 777 eller maila anders@palmius.se

Hotellrum kan bokas på tel: 036 – 71 92 80.   
Enkelrum kostar 795 kr och dubbel 995 kr per rum. 
Mer	info	finns	på	www.cityhotel.se

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Insatt på klubbens konto senast 6 april 2018.

Vårmöte lördag den 21 april 2018

__________ middag à 295 kr/person
__________ middag à 440 kr/person

Medlemsnummer:  ____________________

40 06 04 - 5

Bahama Scandinavian Club

Vårträff i Jönköping 
Bahamasklubben

Lördagen den 21 april



Cat Island 
Cat Island har inte fått sitt namn av att det finns många katter där. Öns namn fram till 
1926 var San Salvador och därför är det många invånare som hävdar att det var här som 
Columbus klev i land. Så är inte fallet utan Columbus hamnade först på den ö som idag 
heter San Salvador och ligger sydost om Cat Island. Namnet Cat kommer från en brittisk 
pirat som härjade i Karibien. Han hette Arthur Catt och var samtida med andra kända 
pirater som Henry Morgan och Svartskägg.
Cat Island var bebodd av indianer när spanjorerna kom till ön. Sjukdomar som spanjorerna 
hade med sig gjorde att indianerna dog ut på kort tid. 1717 kom religiösa flyktingar hit från 
Amerika och under amerikanska frihetskriget 1783 kom fler amerikanare hit. 
Cat Island har ungefär 1500 invånare och är känt för bl.a att den högsta kullen i Bahamas 
( Mount Alvernia, 206 fot eller 62 meter) finns här. Uppe på denna topp byggde en 
brittisk präst, Father Jerome, 1939 ett minikloster till sig själv, The Hermitage, där han 
bodde till sin död. Skådespelaren Sidney Poitier är född på Cat Island och den bahamska 
musikformen Rake n´scrape sägs också har fötts här.
Idag är de flesta på Cat Island bönder. Odlingar med tomater och majs är vanligt. Många 
föder också upp getter. Under 70 och 80-talen var Cat Island en ö där narkotika från 
Sydamerika flögs in och narkotikan lastades om till snabbgående båtar för vidare transport 
till Florida.
På 60-talet såldes många tomter i Greenwood till svenskar. Cirka 300 tomter finns 
i området men idag är bara 20 tomter bebyggda. Det finns en liten resort som heter 
Greenwood Beach Resort och där har ett franskt par startat upp kurser i Kite-surfing och 
anordnar dykutflykter och även utbildning för dykcertifikat. 



Tiden på Exuma och livet efter detta.
av Håkan Björklund

Det är torsdagen den 30 november 2017. Jag har just 
njutit av en magnifik solnedgång och den första heldagen 
på Exuma går mot sitt slut. Klockan är inte mer än sju 
men tröttheten smyger sig på och dygnsrytmen har inte 
hunnit ikapp riktigt. Det mesta har gått enligt planerna 
så här långt även om jag måste sätta på spisen för att kaf-
febryggaren ska fungera och ljuset blinkar till ibland här 
och var. Det måste ha något med faserna att göra men att 
få ordning på dem kanske inte blir så lätt.

Det kan vara så att detta blir den sista gång jag besöker 
vårt hus här på Exuma och hur livet blir efter detta vet 
jag inte men mer om det senare.

Jag ska börja från början.
Resebrevet skrivs av en 69-årig, något överviktig pensio-
när i sina bästa år, tidigare diversearbetare men numera 
fritänkande flanör och miniglobetrotter. En av anled-
ningarna till att jag just nu befinner mig på Exuma är att 
jag vid senaste årsmötet vann en arbetsresa hit. Arbetet 
består i att skriva denna reserapport vilket jag mer än 
gärna gör. Om jag känner mig själv rätt så blir det en 
ovanligt lång berättelse som redaktören sedan får korta 
ner ordentligt eftersom det annars blir för dyrt att trycka 
Bulletinen. Kanske kan den läsas på hemsidan, www.
bahamasklubben.se istället? Vi får se.  

Under alla år som jag och min familj varit här så har jag 
skrivit resebrev till släkt och vänner i form av en dag-
bok och jag tänker fortsätta i samma anda. Tanken är att 
läsaren ska få en känsla av hur det är att bo en tid här i 
ett eget hus, med alla glädjeämnen och vedermödor som 
möter den entusiastiske Exumaälskaren. För det är inte 
alltid lätt att bo här när grejer går sönder och måste tas 
om hand och fixas. Mycket kan hända så även om jag 
ibland kanske låter lite negativ så ska ni veta att jag fak-
tiskt själv ändå är en Exumaälskare. Kanske en del tycker 
att det jag skrivit är allt för personligt men det är liksom 
meningen att ni ska få vara med om de vardagligheter 
som händer.

Jag tror att det var år 2001 som vi reste hit första gången 
för att se vår ärvda tomt som skulle ligga någonstans på 
Great Exuma. Vi, dvs min fru Agneta, jag och vårt yngsta 
barn Oliver som då var fyra år gammal lyckades leta oss 
fram till den fina tomten som låg i änden på en väg med 
det vackra namnet Sea Breeze Drive. Området ligger på 
sydsidan av ön någon halvmil söder/öster om metropo-
len George Town. Under några ytterligare resor började 
vi röja på tomten och placera ut pinnar där huset skulle 
stå. Så småningom blev det uppenbart att det skulle bli 
så mycket enklare och roligare om vi kunde dela pro-
jektet med några goda vänner, herr och fru Hörnstedt, 
vilket vi också gjorde. Det beslutet har vi inte ångrat och 
sedan dess har vi hjälpts åt med alla de tusen bestyr som 
det innebär att bygga och ha hus i Bahamas. Om någon 
möjligen känner igen något av det jag skriver så kan det 
antingen bero på att ni har varit med om liknande även-
tyr eller att min fru för cirka fem år sedan även hon fick 
ett reseuppdrag och då skrev en reseberättelse som nog 
berättade en liknande men betydligt kortare historia.

Allt har inte gått som på räls, vilket det sällan gör här, 
utan motgångar är ungefär lika vanliga som medgångar, 
men inte lika stora, vilket gjorde att det till slut, år 2005, 
äntligen stod ett hus där pinnarna förut stått. Möbler, bil 
och båt importerades från Florida och så hade vi äntligen 
vårt drömhus med tillbehör. Vi hade under många år 
möjligheten att bo här cirka tre månader om året eftersom 
min fru var lärare och vi kunde hemskola Oliver. Som 
den brukar göra så gick tiden ganska fort när vi började 
närma oss pensionsåldern och det var då, 2014, som min 
fru fick diagnosen glioblastom grad IV vilket innebär 
hjärntumör med kort överlevnadstid. Vintern därpå 
vågade vi oss trots detta på en resa hit. Resan gick bra 
men det var sista gången som vi var här tillsammans. Jag 
hade förmånen av att kunna vårda Agneta hemma under 
hela hennes sjukdomstid som blev förhållandevis lång 
och hon avled lugnt och stilla i hemmet i mars månad 
detta år (2017). Det känns förstås lite annorlunda att vara 
här nu men som tur är har jag sällskap av Oliver som nu 
blivit 20 år och som känner sig ganska hemma på ön. Jag 
är säker på att Agneta gör oss sällskap på sitt sätt och jag 
hade förmånen att få ”träffa henne” när jag var i England 
för någon månad sedan. Men det är en helt annan histo-
ria som ändå ingen skulle tro på. 

Från den gamla goda tiden. Utsikt norrut från Stocking 
Island.

Berättelsen fortsätter sedan dag för dag ända till det är 
dags att åka hem i mitten av januari och blev totalt cirka 
60 sidor lång. Den avslutas med:

Måndag d. 15.1 - 18

Sista dagen här. Lite vemodigt eftersom vi inte vet om vi 
får återse huset igen. Det är lite att pyssla med en sådan 
här dag. Sedan är det det där med tvätt av lakanen som 
ju inte hinns med i morgon men som om det görs idag 
inte är riktigt rena i morgon då de ska vikas ihop. Det 
finns ingen bra lösning på detta så det får bli att tvätta 
och sova i rena lakan som sedan viks ihop som om de var 
oanvända. 

När jag tar bort underlakanet kommer jag till något tunt 
som ligger ovanför madrassen. På ena sidan är det helt 
okey med ett riktigt fint tyg medan det på andra sidan är 



som tunnaste papper som går sönder så fort man rör vid 
det. Det måste vara det tunnaste och billigaste material 
som finns och kvaliten är obefintlig. Jag fick dra av den 
hinna som var kvar för att inte få materialet spritt över 
hela sovrummet.

Sedan var det den fina käppen som nog är av mangrove-
rot och passar perfekt i handen. Problemet var att den var 
lite för lång för att få plats i resväskan. Jag sågade därför 
av den under handtaget och ska försöka foga ihop den på 
något säkert sätt när jag kommer hem.

Alla lite mera värdefulla verktyg göms bakom hemliga 
dörrar på loftet som måste skruvas bort vilket säkert är 
för jobbigt för en eventuell tjuv. Mindre värdefulla verk-
tyg låses in i förrådet.

Det finns ganska gott om mycket små myror som alltid 
hittar till ställen där det finns något gott. Sedan några 
dagar har det gått en myrstig in genom den stängda 
altandörren, längs golvet och snett upp på väggen, upp 
på gardinstången och nerför ett snöre där det hänger 
en del av en bananstock. Otroligt att de hittar och att så 
många får reda på det nästan samtidigt. Jag tror att de 
har telepatisk kontakt medan de flesta tror att de visar vä-
gen med antennerna. Antennerna kanske är sändare och 
mottagare? Skönt nog gör de ingen skada som termiterna 
vilka vi inte sett till på många år.

Eftersom vi inte kunnat åka och handla den senaste tiden 
så får vi ta det vi har, vilket är vitkål, jordnötssmör och en 
aubergine. Det blev vitkålsoppa till lunch och jornötsma-
rinerad aubergine till middag. I mitt tycke är det mer en 
konstart än en sport att få allt i kylskåpet att gå åt innan 
avresa. Det verkar som om vi lyckas ganska bra med 
detta.

Plockade och städade under huset så att det ser riktigt 
fint ut nu. Dammsög sedan huset med vår dammsugare 
som är den sämsta man kan ha. Den var väl billig när vi 
köpte den i Miami för 13 år sedan men allt dåligt man 
kan säga om en dammsugare passar in på denna. Den för 
ett förfärligt oväsen och helst borde man ha hörselskydd. 
För att producera allt detta oväsen fordras ganska mycket 
energi vilket gör att det inte blir mycket över till själva 
sugandet. Den ramlar lätt omkull och måste kopplas om 
när man ska suga under en stol etc. Om ni någon gång 
ska köpa en dammsugare så akta er för ”Dirt Devil” som 
den heter. Bara namnet skulle ha fått oss att köpa en an-
nan men snålheten bedrar visheten som det heter.

Medan jag våttorkade golven satte Oliver upp de flesta 
orkanskydden så att det nu är ganska mörkt härinne. De 
få som är kvar sätter vi upp när vi ska åka.

Gick en sväng bort till Lidia för att kunna haka på deras 
internet och boka plats på planet. Tyvärr var vi lite för 
tidiga så vi får försöka igen i morgon. Hon fick vår lilla 
bananstock med gröna bananer som inte mognat så fort 
som vi hoppats. Såg att de hade en hel stor bananstock 
som inte heller var mogen så det blir att äta bananer när 
alla mognar nästan samtidigt. Träbänken som jag snick-
rade ihop åt dem för fyra år sedan såg fortfarande hel ut 
där den stod vid ett bord på verandan.

Sista kvällen avslutades med pingis, glassparty och yatzy. 
Glass var det enda som var kvar i frysen och det finns 
fortfarande lite kvar som får bli frukost. Kanske sista nat-
ten i huset? Det är lätt att bli nostalgisk, men allt har sin 
tid säger förnuftet och det är förstås alltid möjligt att åka 
hit även om man inte har eget hus på ön. Klockan är halv 
nio och jag hinner nog skriva lite på morgonen innan 
slutspurten men det är svårt att veta.

Tisdag d. 16.1 -18 hemresedagen

Jag vaknade redan klockan fem och det är ännu mörkt. 
Det har regnat en del i natt men nu är det uppehåll. Allt 
är packat och klart och det är bara lite smått som måste 
klaras av innan avresan så vi har gott om tid. Stegen ska 
ner i förrådet och det ska torkas av på toa och i kylskåpet 
och allra sist ska det sprejas med insektsgift och då gäller 
det att gå runt och hålla andan tills det är klart. Sedan ska 
vattnet och elen stängas av och de sista orkanskydden 
skruvas fast för ytterdörren så att huset ser helt igenbom-
mat och ovälkomnande ut. Det är det sista som sker.

Så börjar då resan lida mot sitt slut. Jag kom hit som en 
blekfis med herrklippning och åker härifrån som en neg-
roid gammelhippi med hästsvans, cirka tio år yngre och 
med sinnet fyllt av upplevelser.

Det har varit en fantastisk tid här som vanligt. En del 
bakslag med bilen och vädret men i stort sett en underbar 
tid. Fint också att få spendera så mycket tid tillsammans 
med ett av barnen och få möjlighet att utbyta tankar, 
berätta om gamla tider och eventuellt få lära honom 
något han har nytta av senare i livet. Det har också varit 
en tid av att minnas alla de fantastiska tillfällen genom 
åren som Agneta, Oliver och jag var här tillsammans och 
också när vi var här med våra andra barn eller släkt och 
vänner och att kunna summera alla år här på Exuma. Det 
är mycket troligt att detta var den sista gången vi till-
bringade tid i detta vårt kära gamla hus.

Klockan tolv beräknar vi att vara på flygplatsen för att 
hinna lämna in bilen och framför allt ha extra tid om 
det händer något med den. Tänker ta en tidig lunch på 
Augusta och åka förbi Woodys kontor och lämna nyckeln 
till huset. Planet går 13.51 och ikväll hoppas vi sitta på 
planet till London och i morgon anlända till Arlanda mitt 
på dagen vilket känns bra. Vi har lite för kort tid på oss i 
Miami, bara två timmar, för att det ska kännas bekvämt 
men får hoppas att det funkar.



Kanske jag skriver en kort summering av resan när vi 
kommit hem men i stort sett så känns skrivaruppdraget 
slutfört. Jag hoppas att de som orkat läsa igenom rap-
porten har fått en djupare känsla för hur det är att bo här 
med allt vad det innebär av anpassning och möda men 
framför allt hur fint det är när allt är som det ska vara.

Om någon av er har någon fråga som känns obesvarad så 
får ni gärna höra av er till mig per mail så ska jag svara så 
gott jag kan: h.bjorklund@telia.com

Stängde till huset och tog några bilder på huset med 
omgivningar och startade den spännande/oroliga färden 
mot GT. Vi hade gott om tid på morgonen och behövde 
inte jäkta och det kändes bra.

Vi sitter nu på Augusta och tar en sen frukost. Kaffe ingår 
inte och hon skrattade när jag frågade. Vi kom igenom 
alla vattenpölar på småvägarna och också på den större 
vägen där det också var gott om dem. Det knirkade från 
bilens högra drivaxel och ibland blir det sämre speciellt 
när jag svänger mycket vilket jag helst undviker. Stan-
nade vid Sandpiper för att köpa några almanackor (16 
dollar styck). Jag hade sparat en hel del småslantar i en 
platspåse och lagt till några sedlar så att det tillsammans 
skulle bli 32 dollar men det var knappast hon accepterade 
det. Jag fick räkna själv och fick lägga upp pengarna i hö-
gar om en dollar i varje. När jag räknat allt utom pennies 
så hade jag kommit upp till 31 dollar och sjuttio cent och 
jag visste att det var trettio cent i pennies. Men då sade 
hon att hon inte ville ta emot pennies och att det därför 
fattades trettio cent. Jag förklarade att detta var vad jag 
hade men hon stod på sig ända till jag sade att jag istället 
skulle gå till E.Market och köpa dem. Då först lät hon kö-
pet gå igenom men knappast med en munter min. Nu ska 
vi vidare till Woody, mäklaren, och hoppas på att bilen 
klarar hela resan

Onsdagen den 17.1

Sitter på Heathrow och flyget går först om cirka fyra tim-
mar.

Bilen höll men jag undvek att svänga mer än nödvändigt 
för då lät det värre. Kom till Woody på Coldwell Ban-
kers, och lämnade nyckeln till huset. Han berättade att 
under de 24år som han bott på Exuma så har det aldrig 
regnat så här mycket i januari. Det vanliga är att det är 
en torr period från november och framåt. Jag gav honom 
ett brev som jag skrivit till de eventuella nya ägarna där 
jag förklarat det mest viktiga som hör till huset och även 
angående bilen. Kom sedan till flygplatsen i god tid och 
lämnade in bilen hos Don´s. Jag fick välja på att betala 
i förskott eller betala när bilen hämtas (30 dollar per 
månad) och jag valde det senare eftersom det är omöjligt 
att veta när och vem som kommer att hämta den. Under 
många år ställde vi bilen på parkeringen vid flygplatsen 
och det fungerade bra det med. Lossade jordkabeln till 
batteriet och lämnade in nyckeln i receptionen. När vi 
checkade in så fick som vanligt reda på att bagaget är 
checkat hela vägen till Stockholm. Vikten på min väska 
var 50.0 lb och på Olivers 50.4 och det godkändes. Annars 
kostar det 100 dollar extra om man har lite över tillåten 
vikt. De bad också om en utskrift av ESTA visumet till 
USA, så även om det sägs att det finns kopplat till passet 
så är det bra att ha ett utskrivet. Vi satte oss ett tag på 

Kermits Airport Lounge och tog en dricka i värmen och 
gick in i god tid för att passera security. Kön var jätte-
lång och de hade redan börjat gå ombord när vi kommit 
igenom.

Flyget går numera snabbt och smidigt till Miami och pla-
net var nästan fullsatt. Nu får man som vanligt reda på 
att bagaget måste tas ut i Miami och lämnas in igen. Man 
har alltid fått dessa motsatta uppgifter så länge jag kan 
minnas och i de flesta fall har vi mera litat på de uppgif-
ter vi fått på planet men idag hade vi bråttom så då blev 
det att lita på det vi hört vid incheckningen. Vi hade inte 
fått boardingpass till nästa flyg och detta innebar att vi 
först måste till ett särskilt ställe (vid dörr 6) för att checka 
in. Även om vi hade två timmar på oss så kom vi till ga-
ten lagom när de första skulle börja gå ombord.

Vi flög med ett jumbojet men det var ganska gammalt för 
skärmarna var små och filmutbudet litet. Sätena kändes 
trånga i ryggen och det var obekvämt när man skulle 
försöka sova vilket inte lyckades för mig. Det går fortare 
att flyga österut genom de vindar som råder på den höga 
höjden. Vi hade en medvind på 250 km/t och planet 
hade en markfart på 1140 km/t vilket gjorde att vi inte 
tillbringade mer än lite drygt sju timmar i luften de dryga 
700 milen mellan Miami och London. Klockan är nu 7.27 
och tiden går rätt sakta när man väntar. Det får väl bli en 
frukost lite senare.

Torsdagen d. 18.1-18

Äntligen hemma! Taxi från Arlanda genom ett vackert 
snötäckt landskap. Håller på att packa upp väskorna och 
det tar lite tid eftersom det inte är det roligaste som finns. 
De reste således alldeles själva från Exuma till Stockholm. 
Det var fastsatt en röd tag där det stod ”ITI Transfer Bag 
Outside U.S.A.” Lite minnessaker från huset ställs på 
plats och Bahamasalmanackan ska hängas upp när alla 
födelsedagar är överförda från den gamla. Det känns 
redan hemtamt här och Exuma försvinner sakta ur sinnet 
men inte ur minnet där den har en permanent heders-
plats.

Så tackar jag för mig! Reseuppdraget är slutfört och jag 
hoppas att jag även kunnat tillföra lite praktisk informa-
tion för de som tänker tillbringa en tid på Exuma. 

Tack för mig!

Håkan Björklund, Exumafarare



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

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 .

Länk till sidan.

www.propertytax.gov.bs


