Minnesanteckningar från möte 17 januari 2015 med avseglargruppen

Lördagen den 17 januari 2015 träffades JRSKs avseglargrupp för första gången. Efter en inledning
och lite ordningsfrågor diskuterades under informativa och trevliga former bland annat följande.

Lite om MOB
Larm:
•
•
•
•

PLB som fästs på flytväst. Ger dsc- och ais-signaler som syns av båten. True heading ocean
signal rescue me (eventuellt bra pris genom Rolf, RoA i Blomsterhult HB, 0702-888993,
rib@live.se)
McMurdo S20 smartfind, fästs på flytväst. Kolla så passar på västen innan köp.
Raymarine har ett armband som ger signal till båten vid mob
Liten nyckelringspryl som kan kopplas till högtalare som ljuder när den avlägsnas. Fördel
billig. http://www.safeportmarine.se/wireless-mob/ (Dennis på Resolute)

Plocka upp person från vattnet:
•
•
•
•
Övrigt:
•
•
•
•
•
•

Nät som fästes längs sidan med flik ut som personen simmar in i. Går att rulla upp längs
fribordet för en person på båten (Roger på Wanderlust, med långvarig erfarenhet från KBV)
Ta upp personer på läsidan. Kortare väg till vattnet, lä från vinden, slår inte i fribordet.
Plocka inte upp någon i aktern i hög sjö! Stor risk att båten slår ner på personen.

När någon lämnar sittbrunnen under natten, väck alltid den andre.
För att få drag i lina i båten om svårt få runt vinsch, om rörelse framåt, hink i lösa ända av
fall som man slänger i. Kraftigt drag i andra ändan, kanske tveksamt för att hissa någon på
grund av svårt reglera draget.
Ha en kort lina i säkerhetslina längs däcket så att man inte hänger för långt ut över relingen
vid fall överbord. Pröva längden i lugnt väder.
Litteratur om verkliga fall som fungerat: Storm tactics, Lin Larry Pardey. Även som film!
Hittas på www.sailingchannel.tv
Kontrollera uppblåsbara flytvästar om den verkligen fungerar, lämpligen vid byte av patron.
Skicka in västar direkt till Baltic för service och kontroll. Patronen kan vägas för att se om
den är funktionsduglig. Kolla vilken vikt den skall ha.

Hyra ut bostad
•
•
•

Möjliga problem: saker går sönder, svårt att lösa på distans. Hyresgästen flyttar i förtid (går
oftast inte att avtala bort)
Key relocation; företag som ordnar hyresgäster. Tar dock ej ansvar för skick och sådant som
går sönder.
Samtrygg, firma som hyr ut bostad, tar ansvar för hyror etc. Löser inte sådant som går
sönder etc. Lägger på 15% på önskad hyra.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besittingsrätt kan orsaka problem vid längre uthyrning, i alla fall om man har flera
fastigheter. Har man bara en bostad bör inte vara något problem. Undersök noga innan
kontraktsskrivning. Hyresgästföreningen?
Anlita gärna släkting eller annan som kan vara på plats och hjälpa till för att lösa problem,
byta trasiga saker etc.
Lägre hyra kan kanske innebär att hyresgästerna är nöjda och stannar längre.
Exempel på besiktningsprotokoll och kontrakt kan lämnas av Liv på Nanny.
Möbler som inte ingår i hyra kan antingen stuvas i förråd i bostad eller magasineras.
Värdefulla saker bör kanske lämnas hos släktingar eller vänner.
Magasinering, tex Humlan, Shurgard 2 200-2 300 kr per månad för 15 kvm ungefär.
Tips; många soprum, barnvagnsgarage, cykelrum etc är stängda i många fastigheter. Bör
inte vara nätväggar utan hela väggar och dörrar. Kan eventuellt hyras billigt. Kontakta
bostadsbolag, fastighetsägare etc. Riktpris 200 kr per månad för soprum!
Bra att hyra ut en tid innan avseglingen så man får en uppfattning om hyresgästerna medan
man är kvar, och de av er.
Sälj möbler och annat på tradera, blocket etc. Kan ge mer pengar än man tänker sig. Tradera
är gratis om saken inte blir såld. 10% om den blir såld.

Post, myndigheter mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glöm inte hemförsäkring, kostar mycket lite.
Testa postlagring innan avsegling för att se vad som verkligen kommer i postlådan.
Särskild postadress innebär att posten går till en annan adress än folkbokföringsadressen.
Kostar inget och ordnas hos skatteverket.
Ta kontakt med skatteverket i förväg för att undvika att bli utskriven under tiden borta och
undersöka vad som gäller för folkbokföringen.
Om skriven hos någon annan, se upp om den personen flyttar. Problem att flytta
folkbokföringen om inte på plats.
Om utflyttad kan det orsaka förändringar för betalning av CSN.
Lämna fullmakt och extra legitimation hemma hos någon som kan lösa ut rekbrev och sköta
eventuella kontakter hemma.
Problem som kan uppstå vid utskrivning från Sverige är kontakt med sjukvård,
försäkringskassa etc.
Sträva för enkelhets skull efter att fortsätta vara folkbokförd i Sverige.
Ring inte utan maila till olika myndigheter och bolag för att ha konversationen skriftlig.
Spara den!

Sjukvård
•
•
•
•

Tänk på att olika kolonier är del av EU, franska polynesien och andra.
Dansk försäkring BUPA för sjukvård och olycksfall i utlandet. Partner till Pantaenius. Kolla
villkoren ordentligt. Olika villkor om man tecknar före eller efter avseglingen.
Pantaenius har olycksfallsförsäkring för relativt lågt belopp som gäller alla på båten, till och
med gäster och andra tillfälliga besökare som hantverkare som fastnar med handen i motorn.
Kan vara bra att ha runt motsvarande 50 000 kr kontant i USD för att lösa akuta situationer.
Även Pantaenius råder till detta, och säger sig lösa det i efterhand.

Internet, bloggar, sim-kort, datorer
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Wordpress fungerar bra för blogg enligt Liv på Nanny; www.nanny166.se
Resolute har också egen blogg på gång.
Finns eventuellt bra sim-kort som kan köpas i Italien och gäller hela EU?
Worldsim, www.worldsim.com, skall gå att välja vilket land det hör till, och där det alltså är
gratis att ringa till numret. Gratis att ta emot samtal i stort antal länder (92st). Lämpligt för
att låta personer hemma ha billig kontakt på telefon, och slippa byta telefonnummer hela
tiden.
Beachsim, samma fast inom EU.
Messenger, om internet finns, är gratis för kommunikation hem till Sverige. Samma med
skype.
Tips; installera förstärkare för mottagning av wifi-signal i riggen som samlar upp trådlösa
nätverk. Fungerar bra enligt flera! Exemepl PDQ Connect. (Nanny). Kan vara fiffigt att inte
fästa permanent utan hissa upp vid varje användning istället.
FIT-pc, extra stryktålig dator som klarar marin miljö. Dra lite ström och överlever länge.
Skärm, tangentbord mm behövs också. Själva datorn kostar 6-7000 kr. (Carlos och Lola på
Swededream)
Tips; fråga runt bland vänner om att få gamla oanvända laptops som rensas och förbereds
med sjökort. Lagra i särskilda elektronikpåsar och plocka fram när den gamla går sönder.
(Carlos och Lola på Swededream)

