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På sluttampen

NORDIC VETERAN TOUR 2019
BESÖKTE SKENÄSLEDEN

FRÅN CIRKUS TILL FÄRJA
möt sommarjobbare

Tisdagen den 28 maj 2019 gästade Nordic
Veteran MC Tour (NVT) Skenäsleden där
personalen tog emot med kaffe och kanelbullar. Dagen till ära var Fredrika smyckad
med flaggning över topp och ostkusten
visade upp sin skönaste sida i ett fint men
lite ostadigt försommarväder.
Under fikapausen anlände en Hkp 16
Blackhawk från helikopterflottiljen i Malmslätt och genomförde en flyguppvisning på
låg höjd ovanför Bråvikens vatten.
Efter flyguppvisningen landade de i kohagen bakom färjestugan för att visa sitt stöd
till veteranerna och låta intresserade titta
närmare på helikoptern. Personalen på Skenäsleden passade på att genomföra lokal/
regional samverkan med helikopterbesättningen kring bland annat gemensamma sambandsmedel. Viss tvekan och ånger om eget
karriärval hördes, dock oklart från vilken sida.

TUNGA LYFT PÅ ISÖLEDEN
dykare krävdes

Medan deltagarna tog sig en välbehövlig
bensträckare i ledens rastplats ”Oasen” fick
de även en liten kortare historisk föreläsning
om Skenäs skans och platsens strategiska
betydelse från medeltid till idag.
Besöket avslutades med att Färjerederiet
”bjöd” NVT på resan över Bråviken, vilket
uppskattades mycket, främst av de danska
och norska åkarna som inte är vana vid gratis-färjor. Under överfarten visade tjänstgörande besättning upp Fredrikas manövrerbarhet vilket väckte stor uppskattning och
ännu större leenden hos deltagarna i NVT.
Vid ankomsten till färjeläget i Säter fick
besättningen inte helt oväntat bidra med
starthjälp till en motorcykel.
Efter NVT överfart bättrade personalen på
Skenäsledens NKI genom att bjuda väntande
passagerare och fågelskådare (som tittade
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Fredrika fullastad med MC-veteraner. FOTO: MIK AEL FRÖSSLUND

på den gästande praktejdern) på Skenässidan på kvarvarande kanelbullar och kaffe.

NVT 2019 består av ca 50 fredsveteraner
från Sverige, Norge, Danmark och Finland
med gemensamt intresse att åka MC.
Syftet är att manifestera solidariteten mellan Nordiska veteraner, men också visa upp
sig för allmänheten. Turen arrangeras av
Svenska Veteran Förbundet (SVF) med stöd
av Försvarsmakten.
Deltagarna samlades i Karlsborg den 25
maj för att åka gemensamt upp till Stockholm genom ett sommarvackert Sverige.
Turen är ca 800 km och erbjuder möjlighet
att besöka olika platser på vägen med koppling till försvaret.

Efter fikat på Skenäsleden, kommer höjdpunkten att vara deltagandet i firandet av
Veterandagen den 29 maj, som genomförs
vid det nationella veteranmonumentet Restare utanför Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat
det högsta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen.

MÅR BÄTTRE
tränar med vardagssyslor

LYRLEDEN
NU MED ELDRIFT
Rederiets sjunde ellinfärjeled är igång

JONNY SVENSSON,
VETERAN OCH MATROS, SKENÄSLEDEN

Rederiets nya kartbild på mittuppslaget.
Riv ur och spara !

ERIK FROSTE
REDERICHEF

Nu drar vi igång
för fullt igen!
Sommaren är kort och man hinner
med ungefär hälften av det man tänkte
sig göra. Så känner i alla fall jag, men
jag väljer att tänka på de roliga och intressanta saker jag har gjort, istället för
det jag inte hunnit med. Livet blir lite
roligare så.
Nu efter semestern har arbetet dragit i
gång med full fart. Besök, möten, resor
och dragningar. Höstkonferensen i
slutet av augusti samlade närmare 70
personer från rederiet för ett upptaktsmöte inför hösten och inför VP-arbetet. Distriktschefer, teknikgänget, HR-,
IT-personal och övriga stödfunktioner,
ledningsgrupp samt fackliga representanter. Förutom en massa information på kort tid, så är det slående hur
många trevliga kollegor vi har. Jag njöt
av hela dagen och skrattade hysteriskt
under kvällens tävlingar.
Hösten handlar delvis om att planera
framåt. Mål ska sättas och budgetar
ska lämnas in. Men vi får inte glömma
att följa upp hur året som vi är inne i
går. Det är genom historien, genom att
följa upp våra befintliga mål, som vi
kan sätta nya, mer utmanande och realistiska mål inför nästa år. På företagsnivå har vi skruvat lite på målen, mest
förenklat och förtydligat. Inga stora
förändringar i sak.
Hösten känns alltid som en nystart,
sedan skolans tid med nya termin. Nya
tag framåt och roligt att träffa alla igen.
Som tidigare
kommer jag läg”Jag har nu
en hel del tid
varit på alla ga
på att komma
leder minst
ut i verksamhetvå gånger” ten, träffa er och
se er verklighet.
Jag har nu varit på alla leder minst två
gånger, och jag lär mig mer för varje
gång. Ses vi inte på din arbetsplats i
höst, så ses vi på Rederidagarna i
december. Varmt välkomna dit allihop!
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Lena Edholm uppmanar alla att
gå in på vår nya jobbsajt Jobba
hos oss på vår externa webb.
FOTO: LENA NORDLUND
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”ärJag
stormtrivs, det
kul, mycket båtgöra

MÖT SOMMARJOBBARE

att hålla koll på.”

Andreas Kling, sommarjobbare,
befälhavare, Furusundsleden.

Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se

!

Från cirkus till färja
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Sjövägen passade på att prata med några
av våra sommarvikarier för att höra hur de
ser på oss?
Kenneth”Smögarn” Martinsson
gillar att köra med eldrift på
Lyrleden. FOTO:K ASPER DUDZIK

SJÖVÄGEN ÄR TRAFIKVERKET FÄRJEREDERIETS INTERNTIDNING
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Vi behöver rekrytera mycket folk framöver, inte minst matroser och en väg in är
genom vikariat.
Beatrix Sandberg,
vikarierar som motorman/matros på Svanesundsleden. Hon är
motorman så matrosdelen var ny för henne.
– Jag jobbade på
isbrytare, så hittade jag
kärleken på Tjörn och
Beatrix Sandberg,
ville prova på detta för
motorman fann sin att komma närmare hem
kärlek på Tjörn.
men ändå jobba till sjöss.
Beatrix började i april

och jobbar 12–14 dagar per månad.
– Det är väldigt roligt och har varit lätt
att komma in i
arbetsteamet. Det
”Jag jobbade
är bra folk, de är
på isbrytare, välkomnande och
så hittade jag öppna. DC, tekja, alla har
kärleken och niker,
varit måna om att
ville prova på man ska trivas
och veta vad jobdetta för att
bet innebär. Det
komma närär otroligt roliga
mare hem men gubbar man står
kör med och
ändå jobba till och
arbetsdagarna går
sjöss”
fort trots att det är
12-timmarsdagar.
– Jag trodde det skulle vara som att
köra spårvagn, men man måste jobba väl-

digt aktivt. Det är strömt och man får
verkligen köra båt. Det var annorlunda
mot vad jag trodde på ett positivt sätt.
Manuel Bojén, motorman/matros, Skenäsleden har en annorlunda bakgrund. Han
är cirkusartist, luftakrobat som efter
10-12 år i cirkusvärlden kände att det var
dags för något annat.
– Livet förändras efter 30. Man tänker
på framtiden, ekonomisk säkerhet och
sådant. Som frilansande artist är tillvaron
osäker. Jag träffade en yrkesvägledare i
Sundsvall som tipsade om att det skulle
starta en klass 7-utbildning i Härnösand
som jag hoppade på. Det var för två år
sedan och jag blev klar i somras.
Manuel fick höra om Färjerederiet via
snack i klassen och lärare.
SJÖVÄGEN
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Trångt vid färjeläget på Lyrön. Den skarpa
kurvan kräver försiktig bilkörning.

– Jag tyckte det lät bra, en trygg
anställning och justa villkor. Jag jobbar en vecka, ledig en vecka. Älskar att
jobba så. Det var ett av skälen till att jag
började utbildningen. Det blir en bra
kombination. Nu kan jag träna och göra
lite cirkusjobb de lediga veckorna. Jag
tycker det är ett jättebra jobb och den
sociala biten är en stor del i det. Man
jobbar tätt ihop med en annan person
under skiften och alla jag träffat har
det funkat bra med. Alla har varit justa,
berättar och lär ut hur man ska göra,
Jag hade ju inte varit till sjöss innan,
som de flesta av mina klasskamrater
men mina kollegor är duktiga på att förklara hur till exempel maskin fungerar
så jag lär mig hela tiden.
Andreas Kling, befälhavare på Furusundsleden.
Han har lång
erfarenhet av att
jobba till sjöss.
Redan i mitten
på 1990-talet var
han som tonåring
matros ombord på
ångbåtar i Stockholms skärgård.
Andreas Kling,
Han har sedan dess
befälhavare, storm- gått Klass 7- utbildtrivs med att utöva ning och jobbat på
yrket men ändå inte SL-båtar, hop-onbehöva vara borta
från familjen långa hop-hop-offbåtar,
och senast på Pamtider.
pas bogserbåtar.
– Förra hösten
varslade de på Pampas och då såg jag en
annons för gula färjorna som jag kände
väl till. Pappa var sjökapten och jobbade
ett tag 1980-talet på
”Mina fördem och min farvar matros på
domar om bror
1990-talet. Mina
att det var fördomar om att det
som att åka var som att åka jojo
fram och tillbaka
jojo fram
besannades inte.
och tillbaka Jag stormtrivs, det
kul, mycket båtbesannades är
göra att hålla koll
inte”
på. Arbetskollegorna är ett bra gäng.
När man jobbar i 12-timmarspass gäller
det att komma överens och det är inga
problem. Det är ett kul jobb och passar
bra när man har familj. Min pappa var
sjökapten och ständigt borta. Det har
jag lovat mig själv att inte vara utan finnas för mina barn och min sambo.
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Tips

Lyrleden
- senaste linfärjeleden som går på el
Nu förbrukar färjan inte mer el än en
normalvilla.

I regn och gråväder, men med stolthet och
engagemang visades eldriften på Lyrleden
upp av medarbetarna på färjeleden en
onsdag i september.
Det var många intressanta diskussioner
kring klimateffekter och energibesparing.
Färjeledens personal konstaterar en förbrukning på i snitt 1700 kilowattimmar
per månad under de högintensiva sommar
månaderna.
Sedan sommaren 2019 är Lyrleden på
Orust elektrifierad. Det är den sjunde färjeleden som konverterats till eldrift, som en
del av Färjerederiets långsiktiga tonnageplan Vision 45. Klimatneutrala färjor är en
del av Trafikverkets strategi för att uppfylla målet om nollutsläpp av koldioxid
fram till år 2045.
Färjan får sin energi från elnätet i land.

Hon drivs av el via en kabel som matas in
och ut på ett hjul som sitter monterat på
sidan av fartyget. Det är en bullerfri gång
och energiförbrukningen halveras, jämfört med dieseldrift.
Under de två månader som Lyrleden drivits elektriskt har förbrukningen varit
1700 kWh per månad - ungefär detsamma
som en normalvilla. Motsvarande dieselförbrukning föregående år var 2 kubikmeter.
Intresset för att ta färjan ut till Lyrön
har ökat under senare år. Linfärjan transporterar 12 bilar och överfarten tar ett
par minuter. Under sommaren har man i
snitt räknat in 750 bilar per dag – och då
tillkommer bussar, lastbilar och mc.

Du som är med i Facebookgruppen Gula Färjorna kan se
den trevliga kortfilmen om
elfärjan Annie som tidningen
Bohuslänningen har gjort
(Pernilla Tollesson lade
ut länken).

Ronny Axelsson, befälhavare på Lyrleden, visade in till motorn.

Medarbetarna på Lyrleden fanns på plats och visade upp Annies nya driftsystem. Glada miner trots ihållande regn.

På nästa uppslag hittar du vår
splitternya distriktskarta.
Riv ut den och sätt upp den på väggen!

TEXT: INGRID JARNRYD
FOTO: KASPER DUDZIK

Kenneth "Smögarn" Martinsson stod vid spakarna på Annie en dag när solen
lyste.
SJÖVÄGEN
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Orust
Ängöleden,
Malöleden,
Lyrleden,
Svanesundsleden

Hönö
Hönöleden

Hisingen
Björköleden,
Kornhallsleden

Mälaren
Adelsöleden,
Arnöleden

Syd
Aspöleden,
Ivöleden,
Bolmsöleden

Holmön
Holmöleden

Uppland
Gräsöleden,
Ljusteröleden

Distrikt
Sektion
Färjeled
Varv
Kontor, utbildning

Fårö
Fårösundsleden

Rederikontor,
Utbildningscentrum
Södra Roslagen
Vaxholmsleden, Oxdjupsleden
Tynningöleden
Stockholm
Ekeröleden,
Skanssundsleden

Norra Roslagen
Blidöleden,
Furusundsleden

Hemsö
Hemsöleden

Norrbotten
Röduppleden,
Bohedenleden,
Avanleden

trafikverket.se/farjerederiet

Fridhems
varv och
verkstäder

Vättern
Visingsöleden
Huskvarna docka

Mellansverige
Vinöleden, Skenäsleden
Stegeborgsleden

Inland
Högsäterleden,
Sund–Jarenleden
Norra Göteborg
Nordöleden

Norra Bohuslän
Hamburgsundsleden,
Gullmarsleden,
Bohus–Malmönleden

Jämtland
Håkanstaleden,
Isöleden,
Ammeröleden

Härke slip

Färjerederiet
i Sverige

SJÖLOGGEN

Hur bemästrar man en ROV
(remotely operated underwater
vehicle) i praktiken?
En av Fridhems externa kunder,
forskningsfartyget Oscar Von
Sydow från Lovén center (Göteborgs universitet) vid Gullmarsleden, återvände till varvet i Lysekil för att prova denna, samt ett
sidoscannande ekolod.
Ombord fanns ett team från
Uppsala universitet och forskarstudenter från Tyskland. Bottenområdet vid varvet hade precis
den beskaffenhet de behövde för
sina tester.
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”Färja ur trafik på grund av haveri
Färjan som går mellan Sandudden och
Boheden i sjön Djupträsk vid Överkalix
är ur trafik på grund av haveri.”
kuriren.nu, 2019-09-03

Fridhems varv och verkstäder i Lysekil hade besök av forskningsfartyget Oscar von Sydow. FOTO:MAT TIAS BERGSTEN
Arnöleden ingår i sektion Mälaren från och med 31 augusti. FOTO: K ASPER DUDZIK

REDERIET MÖTTE
2000 UNGA PÅ DONSÖ
Den 2 september, fanns Färjerederiet på
plats på Donsö Shipping Meets, i Göteborgs
skärgård, där vi träffade framtidens sjöbefäl.
Det var 2 000 elever från olika högstadieoch gymnasieskolor på västkusten som anmält sig till mässan “Satsa på Sjöfart”, en
del av Donsö Shipping Meet. Syftet var att
locka fler unga till jobb inom sjöfarten. Lena
Edholm, Thomas Elwinger och Janne Öhlund
hade många besökare vid sitt informationsbord i mässlokalen.

TÖRSTIG ÄLG VID FÄRJELÄGE
Älgen tyckte också sommardagen var varm.
Olov Johannesson på Sund-Jarenleden fotade
den 23 juli i år.

BRANDSKYDD OMBORD
SÄKRAT MED NYTT AVTAL

Färjeläget på Fårö. FOTO:MAT TIAS BERGSTEN

”Besök elektrifierad färja på Lyrleden!
Vi visar hur färjan drivs fram efter införande
av eldrift. Möt besättning och specialister.
Datum och tid: onsdag 4 september 2019,
klockan 14–17.”
skärgårdsbryggan.se,
2019-08-30 lysekilsposten.se
”Nya färjan Tellus togs ur drift
Gull-Britt ersätter medan lösning söks på
problemen. Under tisdag-onsdag gick bara
en färja över Gullmarsleden, detta efter att
nya färjan Tellus fått problem med datorstyrda system.”
lysekilsposten.se, 2019-08-29

EVENTUELL FÅRÖBRO
KRÄVER FLER BESLUT
I juni tog Trafikverket ett inriktningsbeslut i ärendet att ersätta färjeleden över Fårösund med en bro. I beslutet konstateras att det fordras såväl
regeringsbeslut som medfinansiering
för att bygget ska bli av. Både Försvarsmakten och Sjöfartsverket ställer krav
som driver kostnaden uppåt. Dessutom måste man se till att det finns
pengar för investeringar i vägnätet
som uppstår som en direkt följd av ett
eventuellt brobygge.
Nu är det alltså upp till Region Gotland att ta ställning till hur en finansiering skulle kunna se ut - det ligger
utanför Trafikverkets ansvar. Om regionen vill skjuta till de pengar som
saknas idag innebär det ändå, att både
planering och de resterande besluten
drar ut på tiden, kanske
10-20 år.

Organisationsändring
Mälaren och Mellansverige

Färjerederiet har tecknat avtal med Presto.
Företaget ska hålla ordning på när och hur brandskyddet ska kontrolleras och att service och
underhåll genomförs. Färjeleder som redan har
Presto som leverantör behöver inte göra någonting, de som inte tidigare haft kontakt med Presto kommer kontaktas av deras representanter.
Avtalet omfattar brandskyddsarbeten på både
fastigheter och vägfärjor, samt brandskyddsprodukter som kommer kunna beställas i Proceedo inom kort.

Jonathan Svensson, motorman/matros i styrhytten på Tellus som nu går i trafik i Gullmarsfjorden.

REVANSCH FÖR TELLUS
Många intresserade, uppemot 1 000
personer, passade på att besöka Tellus när
hon visades upp i Lysekil den 6 augusti.
Denna gång var vädret nådigt till skillnad
från dopdagen när det blåste och regnade
småspik!
Gullmarsledens besättningar fick besvara
frågor om hybriddrift, om jobb ombord och
om rederiets verksamhet.

Färjerederiet gör en justering i organisationen för att förbättra arbetsmiljö, minska
resorna och göra det smidigare för chefen
att finnas nära. Förändringen gäller från 31
augusti.
Justeringen innebär att Stegeborgleden byter distrikt och går över till Mellansverige.
Stegeborg- och Skenäslederna, som ligger

geografiskt nära varandra, kommer därmed
att tillhöra samma distrikt. Distriktschef är
Torbjörn Hedman.
Arnö- och Adelsölederna bildar sektion
Mälaren, med Per-Olof Eriksson som sektionschef. Kjell Modig, distriktstekniker, går över
till distrikt Mellansverige och efterträder
därmed Sven Landén.

”Även till sjöss behövs
en sjyst arbetsmiljö
I dag tisdag är det dags för årets upplaga
av Donsö shipping meet som är en viktig
mötesplats för svensk sjöfart. Branschen
är viktig för Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet.”
expressen.se, 2019-09-03

Jobbsajten uppdateras
för att locka fler
Omställningen mot en klimatneutral och
digitaliserad sjöfart innebär nya krav. Vi har
ett stort rekryteringsbehov på Färjerederiet
och nu har ”Jobba hos oss”- sidan på vår externa webb uppdaterats. Jan Öhlund, och
Lena Edholm på HR håller i detta projekt.
– Vi behöver rekrytera många olika yrkesgrupper framöver. Sjömän, specialister inom
ny teknik och chefer. För att attrahera fler
sökande har vi nu också uppdaterat vår sida
om jobb på webben. Det ska vara lätt att
hitta hur man kan jobba hos oss. Vilka olika
yrken som finns, både de som är specifika
för sjöfarten och andra. Det ska vara enkelt
att se och söka de lediga jobb som vi har,
säger Lena Edholm.
Det är brist på specialister som rederiingenjörer i ny teknik och matroser för närvarande. Jan och Lena kommer testa nya sätt
att nå ut för att nå ungdomar till exempel.
De deltar i olika mässor och använder sociala medier, men även uppdateringen av webben ingår i jobbet att göra Färjerederiet mer

”Hajen som sågs i Gullmarsfjorden
identifierad
Nu har hajen som sågs simma omkring
i Gullmarsfjorden på lördagen identifierats. – Med väldigt hög sannolikhet var
det en pigghaj, säger Martin Stjernstedt,
marinbiolog.”
ttela.se, 2019-09-02

attraktivt och känt.
– Vi kommer att ha redaktionsmöten varje månad och publicera intervjuer och artiklar. Visa fördelarna med jobbet. Många tror
ju att det är långtråkigt att köra fram och
tillbaka men upptäcker att det är betydligt
roligare att lägga till många gånger per dag
i stället för att ligga ute på de stora haven
veckor i sträck.
Gå in och titta på vår färjerederiet.se, under
Jobba hos oss. Du kanske känner någon
som skulle gilla att jobba hos oss?

”Person överbord från färja
– stor sökinsats i Furusundsleden
En person har fallit överbord från Tallinnfärjan Baltic Queen. Sökandet pågår i
Furusundsleden.”
mitti.se, 2019-08-25

FOTO:LENA NORDLUND

Hon lämnar tjänsten som distriktschef Orust och är istället Trafikverkets
beställare av färjetrafik, från och med
1 september.
Camilla Kindström har under sina år
i Färjerederiet även hunnit med att arbeta som distriktschef i distrikt Hönö
- och dessutom haft en rad uppdrag
centralt. Bland annat har hon projektlett vårt ledarskapsprogram och bidragit till vårt arbetssätt med målnedbrytning.
Tack vare Camillas gedigna kunskap
om rederiets verksamhet ser vi fram
mot ett riktigt gott samarbete, i hennes
nya roll.
Rekrytering av Camillas efterträdare
påbörjas inom kort.

Forskningsfartyg
besökte Fridhems varv

FOTO: K ASPER DUDZIK

CAMILLA KINDSTRÖM
NY FÄRJESAMORDNARE

UTKIKEN

Gå in på vår webb och kolla vår uppdaterade jobbsida, uppmanar Lena Edholm, HR.

”Hemsöfärjan havererade
Trafikverket meddelar att färjan till
Hemsön havererat.”
svt.se 2019-09-01
”Copenhagen får rotorsegel
Copenhagen, som trafikerar Scandlines
rutt Gedser–Rostock, är en av världens
största hybridfärjor, som kombinerar traditionell dieseldrift med elektrisk batterikraft. Nu ska färjan dessutom utrustas
med rotorsegel.”
sjofartstidningen.se, 2019-08-14
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Mats Ytterbom tar ut svängarna lite extra med vardagssysslorna och får träningspass samtidigt som
mycket blir gjort hemma.
Stefan Sörensson, befälhavare
Hönöleden, i full gång med
att klura på lösningar i bryggmock-upen på Kastellet, Vaxholm. FOTO: LENA NORDLUND

Bättre mående efter hälsoutmaning

Framtidens bryggor testades på Kastellet
olika bryggtyper upp i papp och mdf, så
kallade Mock ups, i samarbete med ABB
Marine. 15 deltagare från leder i både öst
och väst delades upp i tre grupper och fick
workshoppa kring de olika lösningarna.
Det var olika frågeställningar de skulle ta
ställning till, och med ambitionen att allt
är möjligt fick de redovisa sina idéer för

Isöleden repareras av dykare
I sommar har dykarna arbetat vid bryggorna på Isöleden. Rälsen som gör att bryggorna kan justeras i höjdled efter vattenstånd måste bytas ut. Det är ett tungt
och tidskrävande jobb och det har förstås påverkat färjetrafiken till och från
Norderön. Redan i våras startade underhållsarbetet med att byta ut den räls som
bryggorna löper på och som gör att de kan
justeras i höjdled beroende på vattenstånd. Detta för att fordon ska kunna ta
sig på och av färjan säkert.
– Vi började på land, när vattenståndet
var lågt, med att byta ut all räls vi nådde,
berättar Alexander Lindholm, distriktschef Jämtland.
– Jag skulle tro att rälsen är från
1950-talet. Den har hållit bra men har
börjat släppa i svetsfogarna och betongen
som den ligger på har vittrat sönder.
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Dykarna skär och skruvar loss den
gamla rälsen och bilar bort gammal
betong under vattnet. Sedan lyfter man
nya 600 kilo tunga stålbalkar på plats
i sektioner som svetsas fast på botten.
Underhållsarbetet väntas pågå till mitten
av september.

de andra och sedan gå tillbaka, modifiera
och redovisa slutresultatet för bland
andra rederichefen Erik Froste.
Mycket idéer, engagemang och full fart
var det i de olika grupperna. Vi ser fram
emot att se vad detta kan bli. Om tre år
ska vi ha de nya fartygen klara.

FOTO: ALE X ANDER LINDHOLM

Tre olika fullskalemodeller ”Mock-ups”
provades av besättningar.
Vi ska bygga fyra nya fartyg inom kort,
men hur kommer framtidens bryggor se
ut? Tekniken utvecklas snabbt. Det gäller
att hitta en layout som fungerar på sikt.
Klimat, miljö, teknik och arbetsmiljö ska
fungera med de nya smarta fartygen.
På Kastellet i Vaxholm byggdes tre

Färjehälsan fortsätter även om tävlingen
Hälsoutamningen nu är avslutad. Vann
gjorde laget Kornhall från Kornhallsleden
och på Rederidagarana i år kommer det
att uppmärksammas. Sjövägen har pratat
med ett par som deltog i utmaningen.
Mats Ytterbom, befälhavare Kornhallsleden, med i vinnande laget Kornhall.
För hans del innebar hälsoutmaningen att
han aktiverade sig ännu mer i vardagsaktiviteter.
- Förr tränade jag mycket på gym men
nu med familj och mycket annat finns det
inte tid till det. Men jag spelar fotboll med
barnen, simmar och går långa promenader.
Med hälsoutmaningen blev jag taggad att

köra lite extra. Flyttade till exempel en
stengärdsgård, ett tungt arbete som tog
ett par dagar. Jag har fått mer gjort hemma och är definitivt piggare i kroppen.
När det gäller kosten utesluter jag vissa
saker som vitt bröd, godis och chips. Hälsoutmaningen har varit en bra start . Vi har
peppat varandra i laget, frågat vad vi gjort
och förstås har det varit lite skämtsamma
gliringar.
– Men en sak som förvånat mig är att
fiske inte räknas som en fysisk aktivitet
i tävlingen. När jag fiskar går jag två-tre
mil, vadar i högt vatten och det är
ansträngande. Det handlar inte om att sitta
på bryggan och meta.

Här är rätta lösningen till Sommarkrysset.
Grattis till Knut Thorberntsson, pensionär
Malöleden och Stefan Lundqvist, Gullmarsleden! Ni får var sin bok med posten!

TILLSVIDAREANSTÄLLDA
JUNI
Martin Schubert Motorman/matros,
Blidöleden
JULI
Jan-Ola Ehnvall befälhavare fri, Ekeröleden
AUGUSTI
Per Alfredsson Befälhavare fri, Gullmarsleden
Helena Jakbo Befälhavare fri Ljusteröleden
Märta Söllvander Befälhavare fri, Gräsöleden

Torbjörn Hedman,

DC Mellansverige.
Hur har det gått sedan sist? Du var ju
med och fick testa hälsutmaningen redan
i januari år och berättade i Sjövägen nr 2
att det lett till att du var mycket piggare
och rörde på dig mer.
– Jag har har valt ut de övningar jag
tycker om av de vi fick av hälsocoachen
Mats och fortsätter med dem. Sedan är
det vardagsmotionen med långa promenader och så vidare. Generellt mår jag mycket bättre, är smidigare och orkar mer. När
det gäller kosten körde jag med ett kostförslag som jag fick och jag har hittills gått
ned 25 kg. Ändringen är egentligen att jag
bytt ut vissa saker, mycket mer grönt och
äter inget mellan klockan 20.00 och 12.00.
Det fungerar jättebra för mig.

VINNARE SOMMARKRYSSET

SEPTEMBER
Lars Dahlin Motorman/Matros,
Fårösundsleden
Linn Johansen Befälhavare lin Adelsöleden

GRATTIS!
– Det är ett skifte i livsstil. Även på leden
har vi haft inslag via Magnus Gislasson,
hälsoombud. Vi har till exempel bowlat
tillsammans. Jag tycker hälsoutmaningen
varit jättebra. När man får en duktig coach
som ger förslag som funkar slipper man
leta efter metoder själv. Jag känner att jag
mår bättre och orkar göra mer saker.

Jan Våglund Motorman/Matros,
Holmöleden, 60 år, 21 oktober
Stanislav Berac Motorman/Matros,
Visingsöleden, 60 år, 30 oktober
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