
              
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sofia Andersson, nyvald sekreterare i IEF (Isolda 
Ekonomisk Förening), knackar rost, stålborstar 
och funderar på nya idéer angående Isolda. 
Till vardags bemannar hon handelsfartyg.  

Den 3 maj 2008 bjöd på perfekt arbetsväder. 
Nya medlemmar i vänföreningen arbetar med  
underhållsarbeten. Vid arbetsdagens slut var 
styrbordssidan vitmålad och fin! 
 

Tekniska gruppen håller i arbetsdagarna där 
frivilliga från både Vänföreningen och Isolda 
Ekonomisk Förening ingår. Vill du vara med? 
Kontakta Jonas Björkenfors 0707-348750. 
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Julfesten ombord på Isolda 

 

Den 5 december arrangerar vi vår årliga julfest 
ombord. Festligheterna startar kl.16.00. Vårt julbord 
kostar 200 kr per person. Förra året var det en härlig 
stämning i kajutan. Ta med er familj och vänner och 
starta julen ombord med oss på Isolda. I kajutan får 
ni säkert höra många skrönor och skepparhistorier. 

 

Anmälan görs senast den 30 november till mail: 
sofia@isolda.info eller på tfn: 0709-701978. 
 

 

Hjärtligt välkomna! 
 

             

  

 

Utflykt till Vinga med fiskebåten Kastor. 
 

 
 

I år gjorde Isoldas vänförening en utflykt till Vinga. 
Det var en varm, härlig dag i juni med strålande sol 
och ett glittrande hav. Efter fika gick vi upp i fyrtornet.  
En fantastisk utsikt som måste ses. Stort tack till 
skepparen på Kastor som tog oss ut på en härlig tur i 
Göteborgs skärgård. Det här gör vi om nästa år! 

Traditionsenligt hade vi den 13 juni 
försommarfest ombord på Isolda. 

 
 

Vår sommarfest ombord på Isolda den 13 juni 
blev som vanligt mycket lyckad. Till råga på allt så 
vann Lennart Sandell en av Anders Lennvis fina 
oljemålningar. Vädret var med oss och den nya 
lejdaren ut till Isoldas plats utanför Gotenius 
docka fungerade tillfredställande. Lutningern blev 
lättare att hantera allt eftersom kvällen fortlöpte!  
  
En spännande, omdebatterad poängpromenad 
arrangerades. Har/hade Isolda back eller inte? 
Besök Sjöfartsmuseet och studera den vackra 
modellen av Isolda för slutligt besked! 
 

Tack till er alla som bidrog till vår försommarfest! 
                            Styrelsen 
 



    

 

Under 2009 har Isolda erhållit  365000,- i bidrag. Från Statens Maritima Museer 125.000,00 (renovering av 
skrovet), Göteborgs kommun 150.000,00 (renovering av skrovet) samt från Riksantikvariet 90000,00 (till 
marknadsföring och säkerhet). Under november månad kommer Isolda att dockas på Gotenius Varv i 
Göteborg. Renoveringsarbetena startar med att färdigställa däcket på styrbordssida. Därefter fortsätter 
renoveringen av skrovet. Nedanstående expansionsplan visar plåtar på styrbords aktersida som skall bytas ut 
(mörkstreckade). Renovering sker i samarbete med Transportstyrelsen (Sjöfartsverket). 
          

           

 

Projektet Isolda 
 

Är du medlem i en förening eller organisation som är intresserade av att få höra 
 om projektet Isolda? Projektgruppen kommer gärna och håller en presentation om 
projektet Isolda och skonarens historia. Kontakta projektledare Tommy Andersson 

Tel: 0708-970117, mail: jtaconsulting@hotmail.com 
 

Tremastade skonaren Minerva 
 

 
 

I somras besökte skonaren Minerva tillsammans 
med många andra segelfartyg Halmstad Marin- 
festival. Minerva är som Isolda ett fartyg byggt i stål.   

I bakgrunden syns den berömda kranen som tillhör 
den aktiva föreningen Halmstad Varv & Slipsällskap  
som arbetar med att bevara varvsmiljön på söder 
och återställa slipen så att den kan användas igen. 

 

  Dags att betala medlemsavgift. 
 

Nu är det dags att betala medlemsavgiften 
för år 2010 i Föreningen Skonaren Isoldas 
Vänner. 
 

De som blivit medlemmar efter juni 2009 har 
betalt för 2010. 
 

Enskilt medlemskap kostar  200:- per år 
Familjemedlemskap kostar  350:- per år 
Föreningar/ företag kostar 1 000:- per år 
 

Betalas till Plusgiro: 30 77 96-3 
Meddela email-adress vid inbetalning 
 

Föreningen Skonaren Isoldas vänner 
Adress: Runfyndsgatan 5 
423 46 Torslanda 
Tfn: 0707-653123 
Fax: 031-563543 
Email: lotta.andersson@isolda.info 
 


