



Så här trevligt kan man ha det när man seglar Kvartsita. Sigurd Andersson från Rågårdsvik, 
Kung Carl XVI Gustaf, prins Carl Philip och drottning Silvia Sommarlath på segelskutan T/S 
Kvartsita. Bilden är tagen av Ove Tollesby 1988 i samband med att vi hämtade kunga-familjen 
vid Solliden utanför Öland.

KVARTSITA 
FFS NYTT Januari 2019

Skaftö Öråd 
Alla är välkomna att arbeta i våra grupper. Angelägna mål för örådet är Skaftö 
Öråd ska i första hand arbeta med egna direkta åtgärder som att ”berätta om 
Skaftös fördelar” och ”skapa en gemensam digital plattform för alla Skaftös 
föreningar”.

Samtidigt ska Örådet inrikta sig på att påverka den kommunala planeringen i syfte 
att: 
- få fler hyresbostäder och billiga lägenheter
- få kommunala planbeslut som underlättar nya arbetsplatser på ön
- bättre kommunikationer och pendlingsmöjligheter
- förlänga och förtäta besökssäsongen
- gång-, cykel och vattenvägar

Ett annat mycket viktigt område handlar om att få kommun och region att göra det 
möjligt ”att bli gammal på Skaftö”. Just nu är 46 procent av Skaftös fastboende 
65 år eller äldre och trenden är att andelen ökar. Äldreboende i Grundsund och 
Fiskebäckskil, närsjukvård och utbyggd – inte nedskuren service för de äldre – är 
viktiga och grundläggande samhällsuppgifter. Örådet ska också utveckla och 
sprida kunskap till öns föreningar och entrepenörer om hur och var man 
”söker bidrag” ur fonder, EU-systemet och samhället i stort. Det ligger sannolikt 
ett stort kapital och väntar på att nyttjas. Här tänker Örådet också att generellt 
uppmana alla att överväga donationer och testamentering av resurser typ mark 
och pengar till projekt som stöder Skaftös utveckling.

Annons

Bli medlem i vår segelfartygsförening För Fulla Segel för 200 kr (familj 400)

och stöd vår seglande kulturbärare på Skaftö - T/S Kvartsita.


BG 895-7268 
Swish 1233481017



Stöd Skaftös kulturbärare och fina segelfartyg. 
Vi vill ha så många medlemmar som möjligt på 
Skaftö och att vi göra roliga saker tillsammans. 
Kvartsita är inte bara ett segelfartyg utan vi har 
kurser, hantverkslokal, konferenslokal, förråd, 
båt- och parkeringsplatser. Bli medlem och kom 
med du också.


TIll sommaren kommer vi att delta på Kanalfesten i 
Grundsund, du kan vara med på endagsseglingar 
och vi fortsätter med vår segelskolsverksamhet 
och charter. Det här gör att vi kan underhålla 
fartyget tillsammans med de som ger oss stöd ex 
Thordénstiftelsen som vi fick 75.000 kr från hösten 
2018 och Statens Maritima Museer. Vi behöver ditt 
stöd för att verksamheten ska fortsätta flyta. 

2019 blir ett år där vi arbeta mer på fartyget och 
får henne fin för alla som vill besöka Kvartsita på 
Kyrkekajen eller som vill segla med henne. Läs 
mer på vår hemsida.


www.kvartsita.se

Kvartsitahuset 
Varje torsdag träffas 
vi i vår verkstadslokal 
och fixar tillsammans 
det vi känner för och 
klarar av. 
Torsdagsgruppen 
träffas strax efter kl 9 
varje torsdag och 
håller på så länge 
man vill - ibland till kl 
15. Du kan komma dit 
när du vill. Vi brukar börja med en fika på morgonen. 

Arbetshelger har vi ifrån mars för att få Kvarsita klar för 
sommarens seglingar. 

Våra kurser till våren är modellbåtsbyggarkurs, 
säkerhetskurser för dig som seglar - Basic Safety Light 
och Familisering. Sedan har vi kurser ombord när vi 
seglar med T/S Kvartsita. Seglingarna är från 12 år 
(endagsseglingar 2 år tillsammans med vuxen).  Se vårt 
kommande seglingsprogram på vår hemsida. 

Som medlem kan du även chartra hela fartyget för en 
trevlig segling, kalas, bröllop. 

Vill du nå oss så ring Kia Jonsvik 0707-793234 på vårt 
kansli. Eller mejla på info@kvartsita.se 

Kommande aktiviteter:  
2/2 Årsstämma i FFS. Torsdagsgruppen kl 9 - 15

Arbetshelger 30/3 - 31/5, sep - dec.
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