Juni 2019
Kära nya och gamla medlemmar i Segeljaktföreningen Alanta!

Året som gått
Vi är stolta och glada att många av er har kunnat följa byggandet av Segeljakten Alanta från
byggstart och framtill nu, både på byggplatsen i Sjökvarteret och via sociala medier. Att visa upp
och dela med oss av kunskapen kring det traditionella sättet att bygga på klink utan mallar är en
viktig del av projektet.
Under vintern har vi även haft både båtbyggarstuderande och professionella båtbyggare som
deltagit i byggandet. Kunskapsöverföring har hela tiden varit i fokus.
Sedan kölsträckningen, som samlade många av oss, har mycket hänt och nu är sjunde
bordomgången på plats, en stor del av bottenstockarna har passats till skrovet och mastfisken väntar
på mast .
Det har varit en fantastisk process och båten tar mer och mer form. Även den ovana kan nu, när
bordgång nummer 8 börjar ta form, föreställa sig vilken fantastisk båt baserad på våra traditioner
byggmästare Petter Mellberg är i stånd att bygga, och som vi kommer att få förvalta i framtiden.
Tack!
Förutom att verkstaden är öppen för allmänheten och kontinuerligt tagit emot besökare har vi under
maj månad samarbetat med Lina Antman i projektet ”Kreativa Kids”. Detta genom att vid några
tillfällen besöka skolor (Åk 2 till 4) och presentera träbåtbyggaryrket. Genom att få tälja och testa
barkbåtar och deras egenskaper kunde barnen lekfullt närma sig båtbyggandet. I ett senare skede
besökte barnen Sjökvarteret där de bl.a. fick bekanta sig med museet, testa kojplatser på Albanus,
håva in abborrar och gäddor på Segelsumpen Jehu. Barnen hade dessutom roddskola med ekor och
naturligtvis fick de besöka Alanta-bygget. Vårt arbete imponerade både på barnen och på de
medföljande vuxna.

Juni 2019
Med sikte på framtiden
Inför hösten kommer vi fortsättningsvis inbjuda åländska skolar att komma på besök och integrera
projektet i deras undervisning. Alanta-bygget är otroligt mångsidigt och platsar därmed i det
närmaste i alla ämnen som undervisas i skolorna!
Vi planerar även att arrangera ett seminarium i samarbete med Högskolan på Åland till nästa vinter
med fokus på sammanfogningstekniker inom det traditionella båtbyggandet.
Dessutom siktar vi på att kunna inleda ett samarbete med bl.a. Smidesföreningen och Stiftelsen
Emelia angående Skeppssmide .
Bygget är givetvis även i höst öppen för alla, men vi ser även fram till givande medlemsmöten där
vi kan samlas kring båten, vår historia, traditionellt båtbyggande, segelintresse mm
Tack
Ett stort tack till alla stiftelser, fonder, företag och privatpersoner som hitintills bidragit till
projektets förverkligande. Varje enskilt bidrag har stor betydelse för oss.
Föreningen söker fortlöpande medel för att kunna förverkliga projektet. Varje understöd bidrar till
en ekonomisk stabilitet som underlättar arbetets planering och säkrar projektets fortskridande. Vi tar
även fortsättningsvis gärna emot sponsorbidrag och understöd från privatpersoner.
En förening är ingen förening utan sina medlemmar, tack att du är med, stöttar, följer och bidrar
utifrån dina förutsättningar. Vi bifogar faktura för årets medlemsskap .
Sommar och Sjödagar
Nu är det snart dags att ta en sommarpaus från byggandet. Båtbyggarna finns på plats juni månad
ut.
Föreningen planerar att hålla öppet under Sjödagarna 17.- 21. juli och behöver all hjälp från sina
medlemmar för att kunna ta emot besökare under alla dagarna och tider. Vi sätter upp en lista i
verkstaden under juni månad och har du möjlighet att ta ett pass på Sjödagarna så skriv gärna in dig
med namn och telefonnummer så tar vi kontakt, det går även bra att ringa direkt till Madeleine
Harms . +358 457 34 24 728

Men före det vill vi gärna bjuda in er alla till en gemensam
TALKA och SOMMARFEST
Torsdagen den 27.6. från 15.00 är alla välkomna att hjälpa till efter
förmåga. Alla behövs! Vi forsätter sedan kvällen med gemensam bit mat.
Vill du delta i sommarfesten anmäl till: madeleine.harms@posteo.net
senast onsdag 26.6. Tack!
Väl mött
Styrelsen för Segeljaktföreningen Alanta

