
Hej FKI:are!  

Här kommer ett par rader om vad som händer i FKI den närmaste tiden och det kommande året, och 

så några rader om sommaren, naturen och allt det där. 

Hjälp! 

Det behövs då och då hjälp för att ordna saker på Måsholmen. I maj hjälptes till exempel många åt 

med att montera och placera ut den nya flytbryggan.  

Nu söker vi några frivilliga till två projekt. Har du möjlighet att medverka i något av dem, hör av dig till 

Paul (paul.wilund@wa2.se) eller Fred (0733–311 247). En insats här kan du kvitta mot närvaroplikten 

på höstdagen. 

• Flaggstången behöver tillsyn, linan bytas. Stången måste fällas, men vi vill inte göra det under 

höstdagen då det ju råder viss trängsel på holmen … 

• Vi ska byta kök i höst, och behöver hjälp att riva det gamla och montera det nya. Gärna 

arbetsledning av någon ”snickarvan” men därtill behövs hjälp av ett par normalskickliga 

hantlangare 

Kräftkalas 

Välkommen på kräftkalas fredagen den 24 augusti kl 18:30. Anmäl dig och ev. vän/respektive senast 

ons 22 augusti: anmalning.fki@gmail.com. Läs mer på hemsidan fki.se eller på vår facebookgrupp. 

Höstdagen 

Höstdagen är i år den 13 oktober. Vi börjar med frukost 08.30 och startar arbetet 09.00. Fler detaljer 

kommer på www.fki.se och vår facebookgrupp. 

Ingen öppen eld, ingen rökning, inga levande ljus  

Förra sommaren infördes totalt eldförbud på Måsholmen, både utomhus och inomhus. Rökare 

hänvisas till entrégrinden, och grillen får naturligtvis användas under god tillsyn. Det har fungerat 

ganska bra, men vi vill ändå påminna alla om reglerna.  

Tänk även på dina eventuella gäster, och tveka inte att säga till om du ser någon som slarvar.  

Idéer framåt 

Den nya styrelsen har hunnit med två möten sedan årsmötet i maj. Var och en av oss bär på idéer om 

hur FKI kan utvecklas under 2018–2019. Här är ett axplock av tankarna från styrelsemötet i juni, med 

allt från mycket konkreta insatser till mer av den anda vi hoppas ska prägla FKI: 

• Både paddlare och seglare ska känna sig hemma på FKI. Det finns plats för alla, vi är unika 

med både seglare och paddlare, och vi har ett arv att förvalta 

• FKI ska slå ett slag för idrott på det ”ursprungliga” sättet med naturupplevelser och friluftsliv. 

I år blåser liv i våra två anrika långfärdspriser för turer med övernattning 

• Mer segling tillsammans under enkla former, kanske med övernattning; enkel kappsegling 

utan stora förberedelser och tunga arrangemang 

• Klubbutfärd med paddling (start längre ut i skärgården)  

• Ett par sociala aktiviteter under sommarsäsongen 

• Ett par tillfällen att träffas under vinterhalvåret 

• Genomgång av rutiner för att förenkla administrationen 

• Byte av köksinredning och vitvaror 

• Nya balkongdörrar – efter ritningar av vår egen Paul Wilund 

• Efterföljare till vår nu mycket bedagade följebåt 

• Bättre ordning på skyltfloran i båthuset 

• Översyn av brandskyddet 

• Ramp från båthuset för att underlätta att ta ner kajaker till bryggan 

• Börja arbeta på ny bok till FKI:s 120-årsjubileum 
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Vi testar gärna nya idéer och aktiviteter, men det krävs förstås intresse och medverkan från med-

lemmar. Har du någon idé om FKI och vad som ska erbjudas? Hör av dig till någon i styrelsen. 

Lite tankar om klimatet, naturen och allt det där 

En minnesvärd, och tänkvärd, sommar går mot sitt slut. Gott om möjligheter att bada och simma, att 

sitta ute och njuta av varma kvällar. Desto tuffare för bönder, skogsägare, och alla som jobbat och 

måste hålla huvudet någorlunda kallt. Fint kanotväder, men hettan och eldningsförbudet har gjort det 

mindre lockande att ge sig ut på lite längre turer. Att samlas kring Trangiaköket och tota ihop något 

efter dagens färd är ju en av de verkliga höjdpunkterna på varje tur.  

Kanotsegling och paddling är aktiviteter som ligger i tiden, lätta att genomföra på nära håll, och med 

mycket liten påverkan på naturen. En kajak eller segelkanot är visserligen en investering, men med 

rejäl livslängd (vi har medlemmar som färdas i farkoster byggda för 50 eller 60 år sedan). Att få färdas 

nära vattenytan, uppleva vattnet, luften, fåglarna, fiskarna, har alltid fascinerat FKI:s kanotister. 

I dessa dagar av oro för vart jordens klimat, vår livsmiljö, är på väg, känns det bra att ägna sig åt ett 

intresse som knyter oss till naturen på ett så hållbart sätt. Och som vi alla vet ger kanotandet så 

mycket tillbaka. 

Under ett par år bodde jag i Delaware, vid USA:s atlantkust söder om Philadelphia. Jag minns med 

glädje mina lördagspaddlingar på Christina-floden (döpt efter vår stormaktsdrottning, det här var ju 

ändå Nya Sverige).  

Jag brukade åka till ett naturreservat vid floden tidigt på lördagsmorgonen, innan den värsta fuktiga 

sommarvärmen hade slagit till. Vid båtrampen byggde jag ihop min kajak och gav mig ut på den 

slingrande lilla floden. Ibland paddlade jag mot strömmen, fastän jag paddlade nedströms. Det var 

tidvattnet som pressade uppför Delawareflodens breda mynningstratt och vidare upp i den lilla bifloden 

där jag paddlade fram. När jag rundade en slinga kunde jag se en snappsköldpadda ligga på en sten i 

strandkanten, för att lite lojt tippa över och simma iväg om den lilla kajaken kom för nära. När jag 

sneglade uppåt kunde jag ana en vithövdad havsörn segla ovanför de mäktiga trädkronorna längs 

floden.  

Efterhand som jag kom närmare Wilmington passerade jag under I-95:s motorvägsbroar och förbi de 

övergivna varven där Libertyfartyg massproducerades under andra världskriget (vem vet, kanske även 

FKI:aren Nils-Göran Bennich-Björkmans raketfartyg producerades här?). Någon gång orkade jag ända 

fram till Carl Milles’ Kalmar Nyckel-monument, som avtäcktes 1938 på platsen där svenskar och finnar 

hade landstigit 300 år tidigare.  

De här lördagsturerna gav mig så mycket mer än bara motion, naturupplevelse och avkoppling. Jag 

blev nyfiken på trakten där jag levde, och genom paddlingen förstod jag samspelet mellan natur och 

kultur på ett annat sätt än vad jag hade kunnat uppnå genom att köra på motorvägarna, traska runt på 

shoppingmalls, eller googla fram på nätet.  

Och på samma sätt är det på hemmaplan när man är ute på välbekanta vatten, paddlar runt 

Djurgården eller seglar på Lilla Värtan: man ser alltid nya saker, och man ser gamla saker på nytt sätt.  

Paddla på, segla på! 

 

Styrelsen genom Sven 

 

FKI går över till digital kommunikation. Du kommer att få mail när det är dags att betala medlemsavgift, 

kallelse till årsmöte, och några ytterligare mail under året för att berätta om vad som händer i 

föreningen. 


