
Nr 1,  mars 2019

Medlemsavgiften för 2019
skall vara registrerad på klubbens 

plusgirokonto 40 06 04-5 senast den 29 mars 
för att deltaga i reselotteriet. 



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

Hej alla klubbmedlemmar!
Jag har fått många samtal det senaste året angående 
tomtskatten. Skatten har stigit mycket för många 
medlemmar. Vi har försökt att ta reda på så mycket 
så möjligt varför det är så. I denna Bulletin har vi 
översatt en del text angående kostander vid försälj-
ning och skatter. Länkar kommer att läggas ut på 
hemsidan där ni kan läsa mer. Det är ju aldrig trev-
ligt med ökade kostnader, samtidigt så har det ju 
nästan varit noll och ingenting tidigare. Bahamas 
som nation ser det ökade intresset från turister och 
behöver få in skattepengar till statskassan. Bahamia-
ner som äger bostadshus betalar ingen skatt alls, utan 
det är bara utlänningar som får göra det. Men san-
ningen är ju att ”våra” tomter ofta ligger lite avsides 
och är svåra att sälja och inte alls har det värdet som 
Bahamas har satt på dem. Hemsidan uppdateras och 
det kommer att läggas ut tomtkartor från Exuma och 
Cat Island så fort de finns tillgängliga. Har ni tomt-
kartor från Cat Island och vill dela med er av dessa. 
Kontakta mig.
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

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 2018/2019 är!

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

Målningarna på sidorna 4-7 är gjorda av Christa Talbot i slutet av 
90-talet och är från Exuma runt Mouth Thompson.



Utvidgat medlemsregister.
(frivilligt)

På senaste årsmötet kom frågan upp angående varför medlemsmatrikeln är stängd.
Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten att öppna matrikeln för andra medlemmar genom att fråga 
medlemmarna.
Meningen med detta är att medlemmar skulle kunna få kontakt med varandra, ni kanske är tomtgrannar på 
Exuma eller Cat Island.
Vi har dock kommit fram till; för att detta ska vara möjligt måste alla medlemmar (100%) godkänna detta. 
Styrelsen ser detta som en omöjlighet och har därför beslutat, på medlemmars önskan, att utvidga medlemsre-
gistret endast för de som aktivt meddelar att de vill detta.
Idag har klubben endast medlemsuppgifter om medlemsnummer, namn och adress, så att vi kan skicka ut 
bulletinen till er. Nu kommer vi att kunna lägga till telefonnummer, e-postadress, och viktigast av allt; tomt 
område och tomtnummer. Utan dessa uppgifter om tomtområde och tomtnummer finns ingen nytta att del-
taga i detta utökade register. 

Vill du deltaga i detta så finns det ett formulär på vår hemsida.
www.bahamasklubben.se
På startsidan till höger på hemsidan finns det ett formulär att fylla i. 

I detta formulär kan man:
Anmäla om man vill bli kontaktad av styrelsen. 
Anmäla nytt medlemskap.  
Anmäla att man vill delta i det utökade registret.
Anmäla om man vill ha Bulletinen via email istället för i postlådan.
(glöm inte att det går att klicka i flera rutor om man har flera ärenden)

I samband med höst bulletinen får sedan medlemmar som deltager i detta register en fil med övriga som vill 
deltaga i detta register.

Det blir dyrare och dyrare att skicka ut Bulletinen till er. För ett par år sedan ändrade posten sin tariff och tog 
bort föreningsbrev och B-porto. Tidigare kunde vi skicka 100 gr brev för ca 6kr/brev. Idag kostar 50gr brev  
9kr/brev och det ska gå upp 1kr/brev vid årskiftet 2019/2020. 
Därför ger vi möjligheten till er att få Bulletinen via epost istället för via brev.
Vi kommer att skicka ut Bulletinen som vanligt till alla som inte aktivt anmäler detta till klubben.
På hemsidan kan man läsa alla Bulletiner som kommit de senaste 8-10 åren.

Medlemsnytt!



Cat Island 

Klubbens vice ordförande Magnus A har nyligen varit nere på Cat island och repporterar följande.

När det gäller Cat Island så blir mer och mer till salu. Resorter har legat ute till försäljning i flera år. Skyltar efter vägen 
med “Lots for sale” blir bara fler och fler. Amerikanare och engelsmän försöker sälja sina hus. Tyvärr finns inga köpare. 
Märkligt att skatten ökar när den ska spegla försäljningspriser. 
Silver Air skulle starta en linje mellan Fort Lauderdale när vi var där men det blev inget. New Bight International 
Airport har ingen security och flygbolagets plan tar fler passagerare än vad den så kallade terminalbyggnaden kan 
hantera (nio sittplatser). 
Tyvärr lite mycket negativt men stränderna är fantastiska.



Exuma
Exuma och då speciellt Exuma cays är välbesökt och  nu finns 5 st flygplatser i amerika och canada som flyger direkt 
till Exuma (ggt). Turismen ökar och det blir då en och annan som vill har sitt eget på ön. Det byggs en hel del ute på 
exuma cays. Där finns också flera privata flygstrippar i anslutning till mindre hotell och bungalows. 
Tyvärr gör den amerikanska dollarn det dyrare för oss i Sverige att besöka Bahamas. 
Momsen på 12% som infördes 2018 gör också sitt till. 
Bahamas är en av de dyraste ställen i världen att leva i. Men om man skulle ha semester i Sverige och på hotell och äta 
ute två mål och dagen samt hyra bil och göra lite andra aktiviteter, så blir nog summan den samma här eller där.
Amerikas ekonomi går bra nu och Exuma räknas som en av de öar i bahamas och karibien som utvecklas mest och 
snabbast. 
Många från florida åker ut med egna båtar, eller med egna plan som kan landa på vattnet.
Det gynnar inte lokalbefolkningen speciellt men det utvecklar ändå turismen en hel del. 

Plannerar ni en resa ner till Bahamas och exuma så använd er med fördel av www.bahamasvisitorsguide.com
där hittar ni det mesta om Bahamas.



Avgifter och tomtskatter

Vi har försökt att ta reda på så mycket så möjligt angående tomtskatter och hur man ska gå tillväga vid en 
försäljning av sin tomt. Nedan finns lite info hur avgifter och skatter är satta. Det ligger sedan tidigare tips 
på hemsidan. www:bahamasklubben.se
På hemsidan kommer det också att ligga länkar direkt till sidor där det går att läsa mer om detta.

REGERINGENS SKATTER PÅ FAST EGENDOM
- 10% stämpelavgift på alla fastighetsaffärer värderade till 100 000 dollar eller mer.
- 2,5% stämpelavgift gäller på alla fastighetsaffärer värderade till mindre än 100 000 dollar.
Den vanliga tillämpningen i Bahamas är att skatten ska delas lika mellan köpare och säljare, om inte annat 
avtalats.
En 12%-ig mervärdesskatt (moms) debiteras på fastighetstjänster, inklusive värderingar, juridiskt arbete, 
provisioner och försäkringar.
Lagar och bestämmelser kan komma att ändras.

ADVOKATKOSTNADER
Både köpare och säljare behöver juridisk representation av en bahamiansk advokat.

FASTIGHETSPROVISION 
Färdigställd fastighet: 6%
Ej färdigställd fastighet: 10%

ÅRLIGA SKATTSATSER
Skattesatser på fast egendom är följande:
I fråga om ägd fastighet:
- De första 250 000 dollar av marknadsvärdet är skattefritt
- Mellan 250 000 dollar och 500 000 dollar av marknadsvärdet är 0,625%
- Mellan 500 000 dollar och 5 000 000 dollar av marknadsvärdet är 1%
- Mer än 5 000 000 dollar av marknadsvärdet är 1,5% (dock max 50 000 dollar per år)

I fråga om ej renoverad egendom: (annan än egendom undantagen enligt §39 i fastighetsskattelagen)
- De första 7 000 dollar av marknadsvärdet är 100 dollar
- Mer än 7 000 dollar av marknadsvärde är 1,5% i skatt

I fråga om annan egendom:
- De första 500 000 dollar av marknadsvärdet är 1% i skatt
- Mer än 500 000 dollar av marknadsvärdet är 2% i skatt



Tomtkartor
Idag vet inte alla medlemmar var deras tomt ligger på exuma eller cat island. Därför kommer klubben att lägga ut 
det tomt kartor som vi har på hemsidan.Skulle inte din karta ligga där och du har en egen så blir vi tacksamma om ni 
sänder in en kopia via mail eller post. Med hjälp av dessa kartor kan man lätt leta upp tomten tex vi google maps. Vill 
ni ha hjälp hör ni bara av er till ordförande. Det är alltid trevligt att veta hur det ser ut runt om området. Vi har de flesta 
kartor över exuma men inga över cat island, där behöver vi er hjälp.



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 och på bahamasklubben.se. 
Kontakta ordförande för annonsering.

Hus till salu BHS 11 w

https://shar.es/a1Z34u

 

Hus till salu på Exuma. 
Bahama Sound 11 w
https://shar.es/a1Z34u

Nu prissänkt!

Medlemsannons


