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Bidrag till renoveringen av Isolda
Isolda Ekonomisk Förening har i år erhållit 396 000 kronor i bidrag från Riksantikvarieämbetet. Totalt
delade Riksantikvarieämbetet ut 6 075 000 kronor till 65 stycken organisationer. Ett stort tack för detta
bidrag som kommer att användas till renoveringen av skrovet. Vi har bytt 25 kvm plåt på skrovet och
nu skall de återstående 8kvm bytas ut. Isolda kommer att dockas 121203 på Gotenius Varv.
Samarbetet Utbildningsrederi Strömstad AB och Arbetsförmedlingen.
Bengt Johansson och hans team har under året arbetat med att renovera skrovet och riggmaterial. Ca 15
personer deltar i utbildningen i fartygsunderhåll, navigation och maskinlära ombord på Isolda samt f.d.
minsveparen Norsten. Efter dockningen nu i december kommer arbetet fortsätta med att prima och måla
lastrummet. Under våren kommer deltagarna att få tillfälle att medverka i utställningar om Isolda.

Postwork på Clarion Hotel Post 2012-12-14
Då Isolda ligger i docka under julen kan vi inte ordna vår årliga julfest ombord på Isolda. Ett trevligt alternativ
till vår julfest är att vi träffas på en Post Work (after work) kl 17.00 på Clarion Hotel Post (gamla Posten på
Drottningtorget i Göteborg). Var och en betalar för sig. Detta är ett tillfälle att i umgås, diskutera projektet och
berätta skrönor om Isolda. Ta med er familj och vänner!
För att vi skall kunna sitta tillsammans på Hotel posten ber vi er att anmäla er senast den 11 december till
mail: sofia@isolda.info eller på tfn: 0709-701978.

Hjärtligt välkomna

Fotografier från mitten av 1920-talet.

Tvagning innan
landgång! Isolda
saknade dusch.
Men en iskall
avrivning innan
man går iland i en
fransk hamn är
bara uppiggande!

Besättning med kapten Carl-Julius till höger

Välklädda herrar med eleganta damer. Tänk tjejer när
detta hattmode kommer tillbaka!

Nästa dag väntar arbete med att lasta barlast. Det är ebb
och barlasten består av sand från havsbotten.

Dags att betala medlemsavgift för 2013!
Enskilt medlemskap 200:- / år
Familjemedlemskap 350:- / år
Föreningar/ företag 1 000:- / år
Betalas till Plusgiro: 30 77 96-3

Meddela email-adress vid inbetalning

Tack för ert stöd till renoveringen av Skonaren Isolda!

Stöd projektet Göteborgs Kulturhamn!

Projektet Isolda

En grupp inom organisationen Maritimt i Väst arbetar
med projektet Göteborgs Kulturhamn. Målsättningen
är att skapa ett gemensamt område i Göteborg hamn
för aktörer inom det maritima kulturarvet.
Göteborgs Kulturhamn skall utformas till ett attraktivt
besöksmål för allmänhet och turism. Området skall
anpassas för fartyg och övrig verksamhet inom det
maritima kulturarvet. Ett kunskapscentrum skall
finnas inom området. Förutsättningar skall skapas för
att intressera ungdomar för maritima aktiviteter. Det
skall finnas möjlighet att ta emot besökande fartyg
och arrangera maritima utställningar. Området skall
vara anpassat för barn, äldre och funktionshindrade.
Kulturhamnen skall bli en attraktiv maritim pärla!
Projektgruppen består av representanter från Ingo,
SXK , Westvind, Isolda, Mandalay, MBV och
Sällskapet Ångbåten.

Vi kommer gärna till föreningar / företag
och berättar om skonaren Isoldas historia
och renoveringen av fartyget.

För mer information - Besök Maritimt i Västs
hemsida (www.maritimtivast.se)!

Kontakta projektledare:
Tommy Andersson
Tel: 0708-970117,
mail: tommy.andersson@isolda.info

Deltag på en arbetsdag
Vill du arbeta ideellt ombord på Isolda?
På Isoldas hemsida isolda.info hittar
du information om arbetsdagar ombord
samt pågående arbete.
Välkommen!

