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Lussefirande på Isolda den 14 december kl 14,00
Ni är hjärtligt välkomna till ”Lussefika” ombord på Isolda. Kanske Lucia eller någon stjärngosse
dyker upp. Vi berättar om projektet och de som vill kan gärna dra några skrönor på ljugarbänken.
Anmäl er snarast till Sofia Andersson: mail sofia@isolda.info eller tfn: 0709-701978

Välkomna ombord!
Vad händer?
Gotenius Varv har sedan en tid tillbaka arbetat med att tillverka Isoldas fockmast (undermast). Masten är totalt
24 meter lång och består av sektioner av stålrör som sammanfogas genom att de sticks i varandra. Märsen är
klar och i slutet av november kommer masten att målas för att därefter lyftas på plats. Bilderna visar tillverkningen av masten och när den provmonterades på Isolda innan målningen. På masten skall sedan sättas en
toppstång. Isolda hade ursprungligen tre master och förde sammanlagt 700 kvm segel.

Då Masten är tillsluten i båda ändarna förbrukas
syret vilket förhindrar invändig korrossion.

Lotta, vår kassör, granskar en färdigmålad mast klar att lyftas på
plats på Isolda. Gentlemannen Peter Wallberg som håller hennes
handväska ville inte förevigas på bild med detta tillbehör.
Nu arbetar vi vidare med att få på de två andra masterna!

Under vecka 49 kommer friborden
att målas av varvet. Den 7 dec. är
det arbetsdag ombord och då blir
det framförallt målningsarbeten som
kommer att utföras. Välkomna!

Välkomna ombord!
Vi har under en längre tid haft ett samarbete med Företaget Isolda AB som sponsrar oss genom att hjälpa
oss med marknadsföringen av projektet. Isolda AB har ett ursprung från skonaren Isolda. Ett av de största
problemen vid marknadsföringen av projektet är att hitta en slogan med ett bra budskap. En av våra
målsättningar är att nuvarande och kommande aktiviteter med Isolda skall vara öppna för alla oavsett
bakgrund eller kunskaper. Vi vill att det skall vara en social gemenskap ombord där alla stöttar varandra.
Alla skall vara välkomna ombord. Vid diskussioner med Anders på Isolda AB tyckte vi att ”Välkomna
ombord” det blir väl bra och det blev vår slogan.
Så här ser det ut på Isolda AB:s hemsida idag:

Projektet Isolda stödjer skapandet av Göteborgs Kulturhamn.

