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Bahamas gott&blandat
Hej Bahamavänner!
Då har ännu ett år gått i klubbens historia och vi
har hunnit bli 51 år. Minns fortfarande det fantaskiska jubileet vi hade i fjol med glädje. Kul och
minnesvärt. Jag var på vår paradisö i april i år och
njöt i fulla drag. Mycket händer det på och runt
Bahamas i planeringsstadiet. Hoppas bara att lite
av dessa projekt blir av.

Foto på omslag: Georgtown från ovan april 2016
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Klubbtröja

med broderat emblem

200kr
porto tillkommer

Beställes genom att kontakta
Elisabeth Odarp
Hagagatan 4b
383 37 Mönsterås
Telefon: +46 70-366 06 21

E-post: elisabeth.odarp@telia.com

Vi i klubben planerar också
för framtiden och till årsmötet
presenteras vår nya facebook
grupp. Hoppas med den att vi
kan locka fler och yngre medlemmar, så klubbens framtid säkras.
Medlemsantalet sjunker stadigt
och vi försöker hitta nya vägar
för att få fler medlemmar. Med
tiden kommer också hemsidan att
göras. Jag ska bara finna tiden
att skapa den! Vi behöver två
styckenstyrelsesuppleanter till
årsmötet omgående. Jag lovar
att det inte är betungande, vi har
bara trevligt på våra möten. Vi
kommer att föreslå en liten justering av medelsavgiften, med 25 kr
per år för att täcka höjt porto och
andra prishöjningar. Detta är inte
gjort på många år. Hoppas vi ses
på årsmötet den 22 oktober.
Joakim Camrian, ordförande

Bahama Scandinavian Club adress:
Co/ Elisabeth Odarp, Hagagatan 4b, 383 37 Mönsterås, Plusgiro: 400604-5
www. bahamasklubben.se
BSC:s styrelse är 2015/2016
Ordförande:

Vice ordförande:

Sekreterare:

Kassör:

Klubbmästare:

Stockholmsvägen 77
286 32 ÖRKELLJUNGA
Mobil: 0705 – 25 44 49
E-post: bahamas@telia.com

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

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

Hagagatan 4b
383 37 Mönsterås
Telefon: +46 70-366 06 21
E-post: elisabeth.odarp@telia.com

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

Joakim Camrian

Anders Wendelheim

Kia Barwén Forsberg Elisabeth Odarp

Anders Palmius
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Lördagen den 22 oktober
Plats:

Ital

Pris för lunch:

Pas

Endast 295 kr per medlem, 550 kr för övriga.

Använd gärna bifogat inbetalningskort för anmälan och betalning. Ska vara klubbens
plusgiro tillhanda senast den 12 oktober 2016. Om ni betalar på annat sätt, glöm inte
ange medlemsnummer och namn (står på kuvertet).
Vill ni bara deltaga i årsmötet, anmäler ni det till vår klubbmästare:
Anders Palmius på tel 08 – 652 65 20 eller mail anders@palmius.se
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Insatt på klubbens konto senast 12 oktober.
Årsmöte lördag den 22 oktober 2016
__________ lunch à 295 kr/person
__________ lunch à 550 kr/person
Medlemsnummer: ____________________

40 06 04 - 5
Bahama Scandinavian Club

Dagordning
för årsmötet

1. Inledning och fastställande av röstlängd för årsstämman.
2. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande, justeringsmän och rösträknare för stämman.
5. Val av sekreterare för stämman.
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
7. Revisionsberättelse.
8. Fråga om fastställande av balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
11. Fastställande av medlemsavgifter.Förslag till höjning med 25 kr per medlem och år.
12. Beslut om arvode åt styrelse, revisorer och eventuell anställd personal.
13. Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande år.
14. Val av:
		

- ordförande, 1 år

		

- två styrelseledamöter, 2 år

		

- två styrelsesuppleanter, 1 år

		

- två revisor, 1 år

		

- två revisorssuppleanter, 1 år

		

- valnämnd om tre personer varav en sammankallande, 1 år.

15. Ärenden som väckts av styrelsen eller som i stadgeenlig tid inkommit till styrelsen.		
Facebook grupp presenteras efter mötet efter årsmötet.
16. Övriga ärenden.
17. Avslutning.

Reseberättelse från

Cat Island, Bahamas!
Jag ska, som seden bör, leverera en reseberättelse
eftersom jag vann resestipendiet på årsmötet 2015. Vi
som reste var jag och min fru Lotta Wretstam och vår
dotter Karin. Resan gick till Cat Island den 12-25 april.
På Cat Island har vi sedan 2010 ett gemensamt projekt
med några vänner. Per-Åke & Ann som bor i Nassau och
från Stockholm Lasse & Maria och Johan & Eva.
Projektet, som vi delar lika, består av tre tomter varav vi
byggt hus på två av dom. Husen ﬁnns i Greenwood som
ligger längst i söder på östra sidan av Cat Island, dvs.
mot Atlanten.

Morgonﬂyget tog oss över till Cat Island dagen därpå.
Vi har en bil står parkerad vid ﬂygplatsen och det är lika
spännande varje gång för att se om den startar. Väl framme i Greenwood tog vi en skön promenad på stranden
och ett uppfriskande bad.
Båda husen är äntligen fullt klara efter en ganska tung
process med alla inköp från Florida och Nassau och de
transporter som det innebär. Vi ska vara lyckliga i Sverige
att vi har en bra affärsmoral som gör att man kan lita på
att saker och tjänster kommer i rätt tid. Det fungerar
mindre bra här.

Per-Åke kom och hämtade oss på ﬂygplatsen i Nassau på
eftermiddagen. Vi åkte hem till honom för att skaka av
oss resdammet. Per-Åke har ett gästhus där vi brukar
övernatta när det inte passar med inrikesﬂyget till Cat
Island. Eftermiddagen gav tid att köpa grönsaker och
bröd vilket det kan vara knapert med ibland på
mataffären ”hemma” på ön, samt ett lokalt simkort med
surf möjligheter.

Träffade vår granne Bob. Han håller på att sälja sitt hus i
Niagara Falls för att bli permanentboende i Greenwood.
Två nya hus är på gång i området. Det är roligt att det blir
ﬂer som kommer hit. Då kan servicen bli bättre.
Fantastiska dagar följer med värme och härliga
promenader. Det var några gäster på Greenwood Beach
Resort så det hände att vi mötte folk när vi gick på
stranden. Vi brukar för det mesta vara helt ensamma.

Efter några dagar kom Lasse och Maria, kul med lite
sällskap.
En kallfront har blåst in. Bara 26 grader i skuggan (!!).
Blåsten på stranden gör att vattnet känns ännu varmare
än vad det är.
Letade upp Calle Rings tomt. Hittade den men otroligt
att det kan växa igen så på ett år. Knäppte
några kort och skickade till Calle. Vi åt middag på Sweet
Tamarind. Cracked Conch som är en av
landets traditionella rätter. Att besöka en lokal

restaurang, som i det här fallet i Port Howe som ligger 10
minuter bort med bilen, innebär att man måste boka i
förväg och då bestämma vad man vill äta. Menyer ﬁnns
inte. Köpte kryddstarka såser av restaurangägaren med
det vackra namnet Daisymae Hunter.
Karin och jag testade några turistattraktioner som ﬁnns
på ön i närheten av Greenwood. Vi besökte Bourbon
Plantation som är ruiner efter en av öns tidigare plantager
där slavar gjorde jobbet.

Myndigheten på ön röjer
när resurser ﬁnns och nu var det länge sedan.
Vi ﬁck kämpa genom snåren för att komma fram.
Vi åkte också till The Healing Pond som är en sjö som har
kontakt via havet genom gångar i berget. Sjön har inget
utlopp så vattnet dunstar och lämnar ett vatten i sjön med
väldigt hög salthalt. Lite som Döda Havet. Man ﬂyter
som en kork.
Så blev det dags att åka hem. 10 dagar ”hemma” i
Greenwood gör verkligen gott för kropp och själ.
Berättare
Magnus Alfredsson

Kassör i 34 år.
1982 valdes jag in som
styrelseledamot i föreningen, och jag tog över
uppgiften som kassör
efter Anna-Lisa Nilsson,
som många av klubbens medlemmar säkert
minns som en person
med stor kunskap om
Bahamas och Exuma.
Anna-Lisa, som jag lärde
känna på Exuma redan
1974.
Många trevliga samtal
jag har haft med er medlemmar, på våra årsmöten, vårmöten och telefon under de här åren. Jag hoppas att jag
kunnat förmedla lite nyttig information om Exuma och
Bahamas. Stränderna och vattnet är fantastiskt och människorna vänliga och hjälpsamma. Finns det en möjlighet att resa till Bahamas, gör det. Leta rätt på tomten, då
blir det lättare att ta ställning till om den ska säljas eller
behållas.
Första gången jag kom till Bahamas och Exuma var 1972
och det har blivit många resor dit sedan dess. Mycket har
hänt på Exuma under åren som gått. På 1980-talets senare
del fick man elektricitet till så gott som samtliga hushåll
ute i byarna, innan dess var det fotogenlampor som fungerade som belysning. De större vägarna har gatlysen. TV
och telefon blev en självklarhet. Nu är det ingen skillnad
mellan Bahamas och Sverige när det gäller datorer, mobiltelefoner, surfplattor mm. Även kommunalt vatten har
dragits fram till många byar, och in i flera tomtområden.
Det finns i stort sett samma utbud av varor i butikerna i
Exuma som det finns här hemma. Så var det inte under
de första åren jag besökte Exuma. Då gällde att vara på
plats i affären när varubåten kommit till ön. Det hände
att förpackningar med t.ex. ägg aldrig hann ställas upp
på hyllorna innan det var slutsålt. Ibland var det ransonering på bensin och kön med bilar som skulle tanka den
tilldelade mängden kunde vara ganska lång.
Många roliga minnen har jag från mina besök på Exuma,
som hur det var när det bara fanns en telefon i varje by
på Little Exuma. Detta hände i slutet av 70-talet. Jag hade

hyrt bil av den enda hyrbils firman som fanns i George
Town och på väg hem från ”stan” fick jag punktering, när
jag bytt till reservdäcket och kört ett par kilometer fick
jag ytterligare en punktering. Som tur var hade jag inte så
långt att gå till det hus som mina föräldrar då hyrde. Jag
lånade pappas bil och åkte till Williams Town (närmaste
byn) och bad att få låna telefonen. Den fanns hos prästen.
Jag ringde till Peace & Plenty och bad bartendern meddela några vänner som jag stämt möte med senare på
kvällen, att jag inte kunde komma eftersom bilen hade
punktering på två däck. Vännerna fick dock inte meddelandet. Dagen efter åkte jag med skolbussen in till George
Town för att informera bilfirman vad som hänt. ”Ja”, fick
jag till svar, ”vi har två personer på väg till bilen med nya
däck och de är snart här med den, så du kan bara sitta ner
och vänta”. Någon hade alltså hört mitt samtal och meddelat bilfirman.
Det som däremot inte ändrats är den hjälpsamhet och
vänlighet som man som turist möter på Exuma. Inte heller har tempot i allmänhet förändrats. Saker och ting tar
sin tid, nu som då. För mig är det en del av charmen med
Bahamas och Exuma.
Nu är det alltså dags att säga tack för mig, och lämna
över till nästa kassör. Som hoppas jag, kommer att tycka
det är lika trevligt och roligt som jag tyckt under alla
dessa år.
Elisabeth

En epok tar slut efter 34 år. Våran kassör som jag
tror är den som varit ledamot längst i föreningen
tackar för sig. Elisabeth har hjälpt många medlemmar genom åren med tips/råd. Hon har hållit oss
uppdaterade vad som händer på Exuma och Bahamas, både vad gäller tomter, mäklare/advokater och turistattraktioner. Inte minst har Elisabeth
jobbat för att föreningens ekonomi har varit i balans,
vilket hon gjort med bravur. Nu när Elisabeth tagit
beslutet att lämna styrelsen, vill jag tacka henne för
alla år med oss. Jag har haft mycket nytta av hennes
kunskaper av styrelsearbete, och hon har hjälpt mig
att komma in i rollen som ordförande. Hoppas vi får
se dig på våra träffar i Bahama Scandinavian Club
många år framöver.
Joakim Camrian, ordförande

Monica Berner som varit medlem sedan starten (tror
jag) och varit styrelse suppleant under många år
lämnar detta uppdrag.
Tack Monica för dina bidrag till föreningen.

Färjan på väg mellan Little Exuma och Great Exuma en tid innan bron byggdes.

Bahama Scandinavian Club söker nu två stycken
styrelse suppleanter bland sina medlemmar. Gärna
med Cat Island anknytning.
Vill du ta plats i styrelsen som suppleant (det är
inget betungande arbete alls) så kontakta styrelsen.
Ulrika Hallberg-Lüning som idag är styrelse suppleant har blivit tillfrågad och tackat ja för nyval som
kassör i föreningen på årsmötet.

Bahama News
Ministry of Health meddelade i juni att den nya kliniken i

George Town nu är öppen.
När allt är klart kommer 12.000 personer tillhöra upptagningsområdet. Kliniken kommer att ha fullt utrustat laboratorium
och röntgen. 20 personer kommer att arbetar på kliniken. Det
kommer att finns rum för övernattning och intensivvård, samt
rehabiliteringsutrustning och tandvård.

Västindien experten och
Bahamaklubbmedlemmen

Leif-Ove ”Hubbe” Hubertsson
som gjorde ett så fin föreläsning för oss när klubben firade
50 år ifjol har skrivit en ny bok.
Boken handlar om öar som han
besökt i Västindien där flera
Bahama öarna är omskrivna.
Boken är under tryckning och
ska vara klar till
november månads början.

Medlemsavgift.

På årsmötet föreslår styrelsen att medlemsavgiften skall höjas
med 25 kr per person. Avgiften har varit 200kr per enskild och
300 kr per par under många år.
Beslut tas på årsmötet så kom och gör din röst hörd!

Biodling på Exuma

Vid intresse:
Kontakta Leif Hubertsson för
mer info på
email: leif.hubertsson@oktv.se

På Exuma har ett projekt för biodling startat med kurser i tillverkning av bikupor och honungsframställning. Flera familjer har redan kommit igång med sin verksamhet.

