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Hej Bahamavänner: 

Ordförande har ordet:

När jag sitter här, skriver och tittar på bil-
derna från senaste resan, samtidigt som so-
len lyser in genom mitt fönster. Ja då känns 
inte vintern lika lång längre. Men det är klart 
det skulle kännas fint med 2-3 veckor på Ba-
hamas nu! Tyvärr får det vänta nåt år innan 
jag återser Exuma. Man får glädjas med er 
som har möjligheten att åka tidigare, t ex 
våra senaste uppdragsvinnare  Inga Häger-
ström. Grattis till dej och hoppas du får se 
mycket.

Vid senaste årsmötet visade jag samma bild-
spel som på vårmötet i Helsingborg därefter 
intog vi en härlig lunch.  I år har vi inget vår-
möte så vi ses inte förrän på årsmötet i höst.
Tack till Marianne och Ingemar Gardtman för 
er reseskildring. Jag har fått in ett par resebe-
rättelser med fina bilder och jag har plats till 
fler i bulletinen. Så skicka gärna in.

Ps. Jag har byt efternamn och heter numera Camrian Ds. 
          

Vi ses & Hörs
Joakim Camrian

För att deltaga i utlottningen av 
uppdragsresa skall 

medlemsavgiften 
vara bokförd på klubbens plusgiro-
konto  senast 

31 mars



Bahama News

Skattebefrielsen i Freeport på Grand Ba-
hama kommer att upphöra år 2015. 
Freeport har varit skattefritt till vis del sedan 1955 
då regeringen ingick avtal med Grand Bahama Port  
Authority. Denna uppgörelse är känd som Hawks-
bill Creek avtalet.

mer info finns på
www.bahamas.gov.bs/bahamasweb2/home.nsf/vPr
int/0AA4ABA07432962586256F260066A921

Exuma, Abaco och Long island
Infrastrukturen ska förbättras bl a genom föränd-
ring av hamnfaciliteter på Exuma och Norra Abaco. 
Planer finns för ny väg mellan George Town och 
Emerald Bay eller Steventown på Exuma. Ett stort 
vattenprojekt  är planerat för Long island

Premiärminister Hubert Ingraham säjer att 
Bahamas ekonomi förbättras under 2011. 
Ingraham ser som positivt att de utländska inves-
teringarna ökade med 3,5% under första halvåret 
2010, och förväntas öka de närmaste 4 åren. Sam-
tidigt som inhemska investeringar förväntas öka de 
närmaste 3 åren. 

Nassau International Airport
Antalet passagerare ökade till 3,1 miljoner 2010. 
Flygplatsen planererar för 5,8 miljoner passagerare 
år 2025, därför kommer flygplatsen att byggas ut 
för en summa av 409,5 miljon dollar.

Mailadress till skattekontoren i Nassau
busrptaccounts@bahamas.gov.bs

www.bahamas.gov.bs/

Några användbara www adresser

www.bahamas.com
www.thebahamas.com
www.thebahamasguide.com

Några användbara www 
adresser till mäklare

www.hgchristie.com
www.coldwellbankerbahamas.com

Internationell damtennisturnering
För första gången är, Bahamas värd för en stor 
internationell kvinnlig tennisturnering, 
Bahamas Open.

Tävlingen kommer att äga rum mellan den 14 och 
19 Mars 2011.  Nästan hälften av topp 15 i världen 
väntas delta i detta evenemang. 
Värdsettan från Danmark ska delta och någon eller 
några svenska tjejer. Turneringen kommer att spelas 
på Paradis Island, Nassau.



 

Protokoll fört vid BSCs 45:a årsstämma 2010-10-23
   Sergelskrapan, Stockholm

§ 1. Ordförande Joakim Gustafsson öppnade mötet och presenterade sig för medlemmarna.

§ 2. Beslöts att som röstlängd avses deltagarlistan.

§ 3. Konstaterades att kallelse skett i behörig tid.

§ 4. För stämman valdes till: 
Ordförande: Joakim Gustafsson 
Sekreterare: Kia Barwén Forsberg

§ 5. För stämman valdes till justeringsmän och tillika rösträknare:  
Håkan Björklund och Anders Lövström.

§ 6. Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår upplästes och godkändes. 

§ 7. Revisor Christer Riben uppläste revisionsberättelsen.

§ 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman.

§ 9. Balansräkningen för verksamhetsåret upplästes av kassör Elisabeth Odarp.  
Balansräkningen godkändes.

§ 10. Resultaträkningen upplästes av kassör Elisabeth Odarp. Resultatet för året är noll (0) kr.  
Resultaträkningen godkändes. 

§ 11. Stämman beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad – 300 kr för parmedlemmar och 200 kr 
för enskilda medlemmar.

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

§ 13. Styrelsens förslag till oförändrad budget på 65 000 kr godkändes. 

§ 14. För kommande verksamhetsår omvaldes Joakim Gustafsson enhälligt till ordförande i 1 år. 

§ 15. För kommande två verksamhetsår valdes:  
Styrelseledamot Elisabeth Odarp Omvald på 2 år 
Styrelseledamot Kia Barwén Forsberg Omvald på 2 år 
Styrelsesuppleant Monica Berner Omvald på 1 år 
Styrelsesuppleant Linda Sandberg Nyvald på 1 år 
Revisorer Christer Riben Omvald på 1 år 
 Guidon Berggren Omvald på 1 år 
Revisorssuppleanter Oscar Hedberg Omvald på 1 år 
 Tina Holm Omvald på 1 år 
Valnämnd Anders Magnusson (sammankallande) Omvald på 1 år 
 Anna-Lena Kristensson Nyvald på 1 år 
 Eva Hedberg Omvald på 1 år 

§ 16. Inga skrivelser hade inkommit.



§ 17. Övriga frågor

·	 Skatten 
- Skatten betalas fortfarande med avi. Internetbetalning fungerar inte och ingen i Nassau kunde 
förklara varför.  
- Revisor Christer Riben fick sin skatteavi via mail, medan många andra inte har fått någon avi 
alls. 
- Anders W berättade om den nya skatteöversynen som bland annat har inneburit höjningar av 
medlemmarnas tomtskatter. Den nya skatten är 1% av tomtvärdet, dock lägst $100. 
- Föreslogs att vi upprättar ett dokument som beskriver våra problem med att betala skatten och 
skickar det till skattemyndigheten i Nassau. Styrelsen utreder förslaget.

·	 Fråga om konfiskering 
Konfiskering av tomt vars ägare ej betalat skatten har ännu inte hänt.

·	 Betalning av skatt på plats i Bahamas 
En medlem föreslog att den som åker till Bahamas skulle kunna betala skatten för flera andra som 
kurir. Röstades dock ner på grund av att kuriren skulle ha ansvar för andras pengar och dessutom 
tar det ca en timme per ärende.

·	 Lagfartsfråga 
En medlem undrade om man ska bry sig om att överföra lagfarten till exempel vid arvskifte. 
Styrelsen rekommenderar att avvakta med det. Styrelsen har i olika omgångar varit i kontakt med 
flera advokater, som i början är entusiastiska och hjälpsamma, men sen händer inget, de flyttar el-
ler tappar kontakten.  
En medlem berättade att hon övertagit en tomt av sin exmake och skickade ner en översättning 
av övertagandet till Nassau. När hon sen skulle sälja tomten stod ex-maken fortfarande som ägare 
och tvingades underteckna försäljningen.

·	 Beslöt att upprätta en maillista för de som vill ha info mellan bulletinerna.

·	 Utlottning av uppdragsresor 
 Medlem nr 15 (Inga Hägerström, Tvååker) och 
 Medlem nr 681 (Robert Hagemar, Sollentuna). Vi gratulerar!

§ 18. Då inga övriga frågor uppkom, avslutade mötesordföranden stämman.  
Joakim visade bilder från sin pappas första resa till Exuma per båt. 

 
Därefter intogs en härlig lunch, med klubbmästaren Anders Palmius traditionsenliga lotteri.  

Vid protokollet: Justeras:

  ________________________________  ______________________________________

 Kia Barwén-Forsberg  Håkan Björklund 

  

    ______________________________________

   Anders Lövström



Min man Ingemar och hans syster Ann Britt köpte en 
tomt på Little Exuma 1965. Ann-Britt besökte tomten i 
slutet på - 70 talet. Min man och jag har besökt Exuma vid 
tre tillfället. Varav den sista gången när denna reseberät-
telse kommer till.

Vår resa till Exuma började den 9 januari 2009. Syftet 
var främst att vi skulle fotografera och dokumentera vad 
som hänt kring tomten och little Exuma de senaste åtta 
åren. Vi hade också bestämt att vi skulle stanna två veckor 
vilket var längre tid än vid tidigare tillfällen. Vi vände oss 
därför till Skandinavien Bahamas Club och fick på så sätt 
tag i ett hus att hyra av Björn Wahlström som ligger vid 
Flamingo Bay . (mail: bjorn.wahlstrom@martenshus.se).

som varit på Nassau flygplats vet att den är ganska tråkig. 
Vi tog våra väskor och gick ut till närmaste gräsmatta på 
flygplatsen och satte oss i gräset med var sin Kalik (öl) i 
brun påse och satte ansiktet i solen.

När vi kom fram till Georgetown var det mörkt ute vilket 
oroade oss. Vi hade aldrig varit i det huset vi hade hyrt av 
Björn Wahlström. Vi visste enbart att det låg i Flamingo 
Bay.

Vi tog en taxi från flygplatsen. Men taxin körde fel då det 
fanns en liknande adress i närheten. Vi ringde då till Eric 
och Nita Knowles vars telefonnummer vi fått av Björn W. 
På så sätt kom vi till rätt adress.

Dagen efter hyrde vi bil av Thomsons. (Thomsons-
rental@hotmail.com). Vi tyckte det var det billigaste al-
ternativet. Thomsons ligger strax utanför George Town 
i riktning mot flygplatsen. Han levererade bilen till oss i 
Flamingo Bay och han var mycket vänlig. Vi betalade 65 
dollar per dygn för en liten Toyota Yaris. Vi gjorde också 
en överenskommelse med Thomsons vilket innebar att när 
vi hyrde samma bil de sista dagarna på vår resa lämnade vi 
bilen på flygplatsen. Detta var en bra överenskommelse för 
oss då vårt plan hem gick tidigt på morgonen. 

De första dagarna på Exuma ägnade vi åt att jämföra hur 
det var för åtta år sedan och hur det såg ut i dag. Vi ob-
serverade att hotellet Two Turtles in hade stängt. När vi 
frågade efter hotellet stängdes detta för fyra år sedan på 
grund av ekonomiska svårigheter.

Det hade byggts otroligt mycket på både Great och Little 
Exuma. Men i spåren av den ekonomiska krisen i världen 
framförallt i USA stod det också ”for Sales” eller ”for 
rent” på nästan varje hus vi passerade.

Det fanns gott om affärer som sålde sprit, öl och vin i 
George town men inte så många matställen. Turistinfor-
mationen fungerade riktigt bra och det finns i dag en riktigt 
fin karta och ett häfte med turistinformation om ön från 
norr till söder.

Vi körde ner till Februari pont vid Flamingo Bay. Vi hade 
sett en skylt om att det skulle finns en bistro där. Vi letade 
men hittade ingen bistro. Samma sak hände när vi var i 
tex. Rolleville (norra Great Exuma), vi hittade en skylt där 
det stod ”food and Wines” men här var vägen ofarbar. Ge-
nerellt kan vi väl säga att mindre vägar inte håller de mått 
vi är vana vid och ibland är de till och med ofarbara om 
man inte vill bli hängande på sidan eller bli gungande på 
en sten.

Vi upplevde Barraterre längst norrut på ön som ett sov-
samhälle. Vi letade efter ett ställe att äta eller att i varje fall 
få något att dricka. Det ända vi såg var lite

människor som satt utanför sina hus, som vilade och såg 
ut som dom halvsov.

När vi var på Exuma förra gången bodde vi på Mar halls 
Guest haus som ligger vid bensinstationen i George Town. 
Vi tyckte det var ett billigt och enkelt boende.

Marshalls finns fortfarande kvar och där finns också en 
bra lunchrestaurang där många beställde ”takeaway” mat. 
Vi åt där några gånger. Vi tyckte vi fick rikligt med mat för 
11 dollar och maten var bra kryddad. Andra dagar valde 

Resa till Exuma
Januari 2009

Här är en bild från garageinfarten vid Björn Wahströms hus

Det var ett bra hus med alla bekvämligheter och allt 
fungerade perfekt. Dessutom var det gångavstånd till Ge-
orge town. Från och till George Town finns ingen kollek-
tiv trafik. Men vi upptäckte att det räckte med att gå vid 
vägen. Många stannade och frågade om vi ville åka med. 
Svenskar som vi är var vi lite misstänksamma i början. I 
fantasin trodde vi att vi skulle bli rånade. Men vi upptäckte 
ganska snart att detta var en form av kollektivt åkande. Vid 
ett tillfälle fick Ingemar sitta på flaket på lastbilen. Jag blev 
lite orolig när han skulle svinga sig av flaket som ungdo-
marna gjorde, men allt gick väl. 

Vår resa bokade vi via Supersaver och den kostade 5045 
kr per person till Miami med air France. Vi betalade 2500 
kr per styck från Miami till George town med Bahamas 
air. Vi flög från Landvetter/Göteborg och mellanlandade 
vid Charles de Gaulle i Frankrike för att därefter flyga vi-
dare till Miami. När vi kom till Charles de Gaulle hade en 
tillfällig strejk brutit ut med maskningsaktioner som följd. 
Det innebar bland annat att rampen för att gå av flygplanet 
tog mycket lång tid att få fram. När vi kom av flyget blev 
vi förda som en skock får på både tåg och buss. Vi missade 
i varje fall inte flyget som hade väntat in alla resenärer och 
var en timma försenat.

Vi stannade en vecka i Florida närmare bestämt i Boca 
Raton. Vi hälsade på min syster. Min syster har varit bosatt 
ibland annat Florida i flera år. När vi var hos min syster, 
fick vi via mail flera ändringar på flygtiderna till George 
town (Exuma) via Nassau. Den sista ändringen innebar att 
vi väntade på Nassau flygplats i sex timmar. Dom av er 



tog ett glas juice en dag och bestämde oss för att nästa dag 
skulle vi äta där. När vi kom dit nästa dag fanns ingen där. 
Baren var öppen men vi hittade ingen vare sig inne i baren 
eller utanför denna.

På både Great och Little Exuma fanns gott om övergivna 
hus. Framförallt alla dessa gamla hus användes som hus 
för slavar en gång i tiden. Dessa gamla stenhus som klarat 
vind och vatten och fortfarande står upp.

Tyvärr var vi aldrig på Stocking iland denna gången. 
Men vi gjorde en fisketur med Eric och Nita Knowles. 
Dom kallar sig Smugglers cove tours.

     Fisketuren med Eric och Nita

Deras email är: thenitak@yahoo.com. Hemsidan heter 
www.smugglerscovetours.com. Vi åkte med dem en sön-
dag. Eric och Nita hade då arrangerat en fisketur för några 
vänner till ett bra pris. Vi fick ingen fisk men några av de-
ras vänner fick barracuda och lite annan fisk. Eric och Nita 
är mycket trevliga och vi vill rekommendera kontakt med 
dem om ni funderar på fishing, snorkeling eller sightsee-
ing.

Vi besökte även Emerald Bay där det byggts så myc 
et. Vägen var mycket bättre förbi Emerlald Bay med ny-
byggda rondeller. Det vilade en känsla av lyx och mycket 
pengar med dessa otroliga golfbanor och transportbilar 
som fanns för golfresenärerna.

Vi lärde oss att det finns olika regler för fastighetsskatt. 
Om man är bahamier betalar man inte fastighetskatt. Är 
man gift men en bahamier och äger hus med en bahamier 
men är född i tex. USA betalar man fastihetsskatt.

Vill man att barnen skall ärva tomten på Bahamas måste 
man skriva över tomten på barnen i god tid. Barn ärver inte 
biologiska föräl rarna som i Sverige. I varje fall inte vad 
gäller tomten vi har på Exuma.

Innan vi åkte till Exuma gjorde vi flera försök att betala 
skatten via internet men misslyckades. Vi väntade då med 
att betala tills vi kom till Exuma. Det gick smidigt och 
lätt via Royal Canidien bank som inte tog någon avgift för 
detta.

Dagarna gick fort och till slut var det dags att ta sig till 
flygplatsen för avfärd igen. Det var mycket bekvämt att ha 
bilen med till flygplatsen och lämna den där. Fem mellan-
landningar, ett och ett halvt dygn senare var vi hemma igen 
med tre timmars film och flera hundra kort att ta vara på.

Vi hade bestämt oss för att dokumentera vår vistelse på 
Exuma. Nu ett år senare skickar vi vår berättelse till Skan-
dinavien Bahamas club.

Vid penna och med minnet fyllt av bilder från Exuma
Marianne och Ingemar Gardtman

vi lokal mat i någon av bodarna efter strandremsan strax 
innan George Town. Vi kan rekommendera fiskrätten som 
smakade bra. Tyvärr kommer jag inte ihåg vad fiskrätten 
hette.

Vädrets makter var inte med oss dessa veckor. Det var 
kallt och blåsigt även om solen tittade fram ibland. Vi 
badade inte många gånger. Men en av en dag de sällsynt 
varma och soliga dagarna var vi på Tropical cancer beach 
på Little Exuma. Vi tycker mycket om denna långsträckta 
strand. För åtta år sedan fanns det nästan

inga hus här och vi var ensamma om stranden en hel dag. 
Stranden kallas Cancer beach då kräftans vändkrets upp-
ges gå därigenom. Kräftans vänkrets går också rakt över 
vår tomt på andra sidan på Little Exuma.

    En bild från Tropical cancer beach

Vi tyckte vägen fram var i dåligt skick då för åtta år se-
dan. Den såg ungefär lika dan u nu åtta år senare.

När vi var vid vår tomt för åtta år sedan fanns det ett 
hus på hela området (ett hundra tal tomter). Nu fanns ett 
nybyggt hus strax intill tomten. Det fanns ingen hemma 
i något av husen och skydd för fönster var uppsatta. Men 
det hade dragits fram elektricitet och det fanns en el stolpe 
med kabel vid vår tomt. Vi hittade också vårt tomtnummer 
på en betongklump.

Det sker alltså lite framsteg även om det tar tid på denna 
lilla ö. Vi hittade en stig alldeles intill tomten som gick ned 
till vattnet. Vi tog oss förbi lite plana stenar och kom till 
vattnet på någon minut. Det kändes lyxigt att doppa sig i 
vattnet så nära tomten. Vi badade där även förra gången 
vi var vid tomten. Det inte fanns någon hemma i de få hu-
sen och vi kunde ströva ostört på denna exotiska plats med 
enbart en hatt på huvudet. Ett plus var att vägen fram till 
tomten var i mycket bättre skick än tidigare år.

             En bild på vårt tomtnummer i betong

I Williams town på Little Exuma hittade vi ett matställe 
som hette Santanas grill. Det var flera personer som hade 
rekommenderat oss att äta där för att dom hade god mat. Vi 



Barbecued Ribs
ca 2 kg revben
1/2 kopp soya
2 matskedar sttärkelse
1/4 kopp vatten
Barbacue sås

Blanda soya och stärkelse, smörj in revbenen 
med blandingen. Lägg revbenen i en ungsäker 
form och häll i vattnet, täck över och ställ in i 
175 gr ung ca 30 min. Ta ut från ungen och lägg 
revbenen på grillen i 5 min vänd en gång. Pensla 
på såsen och grilla yterliggare 5 min

Bahama Mama
4cl Mörk rom
2cl Cocosmjölk eller likör
2cl Cointreau
Apelsinjuice
Ananasjuice
Grenadin

Skakas väl i shaker med mycket is.Sryk utkanten ca 5mm på 
vida glas med en citronskiva. Toppa med en skvätt grenadin.
Dekorera med apelsinskiva och rött bär.

Barbecue Sauce
3 matsk. ketchup
2 matsk. vinäger
1 matsk. citron jos
2 matsk. worcestersås
4 matsk. vatten
2 matsk. smör
3 matsk. brunt socker
1 tesked salt
1 tesked senap
1 tesked chilipulver
1 tesked paprika

Blanda alla ingredienserna i tjock-
bottnad gryta. 
Sjud i 30 till 60 minuter

Tips på en god Bahamadrink som fördrink
och recept på grillade revben med grillsås från Bahamas


