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Sopplunch - 3 mars
Segling till Karibien - 12 mars
Hemlig afton - 14 mars
Bottenfärger och SXK miljönämnds arbete - 19 mars
*Studiebesök på Radio Östergötland - 24 mars
Klubbkväll på Skeppa Marin - 26 mars
Aktiviteter i Västervik - mars/april
Ostafton - 3 april
Visbysegling - 21 maj
24-timmarssegling - vecka 22-23
Pingstfirande på St Ålö - 30 maj
Stugvik öppnas upp för segelsäsongen - 30-31 maj
Nationaldagsfirande på St Ålö - 6 juni
Kretsens 12-timmarssegling - 13 juni

Svenska
Kryssarklubben
					*QvinnaOmbord-aktivitet
			Våren 2020

Nu kommer vi allt närmare vårrustning och sjösättning

Vi har nu påbörjat såväl ett nytt verksamhetsår, kalenderår som ett
nytt årtionde (vi är nu inne på 20-talet). Det nya verksamhetsåret,
i och med årsmötet, innebar att S:t Annakretsens styrelse fick tre
nya medlemmar och kunde knyta till sig nya revisorer. Jag vill
här passa på att tacka de avgående funktionärerna för mycket fina
och värdefulla insatser för kretsen, ett speciellt tack går till Bengt
Dagberg för hans mångåriga insatser för kretsen i olika funktioner.
Vill även tacka Berne Karlsson som höll i ordförandeklubban under
årsmötet på ett föredömligt sätt och för hans år som huvudrevisor.
Den nya styrelsen kommer att fokusera på medlemsnytta och antalet aktiva medlemmar. Vi arbetar nu med en plan för att uppfylla
dessa mål.
En funktionärsträff arrangeras i början av maj för att styrelsen skall
få en direkt återföring och diskussion med aktiva funktionärer hur
kretsens verksamhet kan utvecklas för ökad medlemsnytta.
En annan aktivitet som kommer att ske i vår krets är att vi kommer
att vara värdar för Svenska Kryssarklubbens riksorganisations
rådslag 20-22 mars, på Grand Hotell i Norrköping. Detta är en
möjlighet för oss att visa vad vi gör i kretsen och marknadsföra vårt
helt underbara havsband, med Stugvik som pärlan i bandet.
Det går nu snabbt mot ljusare tider och rustning väntar innan
sjösättningen skall ske. För egen del så har BETINA II legat sjösatt
hela vintern i Berlin. Det blir därmed en lite annan vårrustning
för oss. Färden fortsätter på de Tyska kanalerna med delmålet
att nå Amsterdam någon gång under april, för att se alla tulpaner
blomma.
Med en dåres envishet ber jag att ni som är medlemmar hjälper till
att rekrytera nya medlemmar och om möjligt själva hjälpa till som
funktionärer i kretsen. Vi kan aldrig bli för många. Ett första steg
kan vara att bli hamnvärd i Stugvik på Stora Ålö, där styrelsens
mål är att ha hamnvärdar under samtliga veckor i juli månad.

Nya medlemmar

Vi gläder oss åt att få hälsa följande nya medlemmar välkomna i S:t Annakretsen:
Fam
Emnegard
Hans Gunnar Hansson
Fam
Henriksson
Janne
Herlevi
Fam
Hjortsberg
Johan
Håkansson
Fam
Johansson
Fam
Kungsman
Ragnar
Landberg
Fam
Lidén
Mats
Liljegren
Magnus
Lundkvist
Fam
Lönngren
Olle
Olsson
Fam
Sjöholm
Fam
Spångberg
Fam
Svensson
Fam
Ungerholm
Fam
Wiberg
Fam
Östlund

STOCKHOLM
RINGARUM
VAXHOLM
HAMINA
DANDERYD
STOCKHOLM
KARLSHAMN
JÖNKÖPING
NORRKÖPING
SKÖNDAL
LINKÖPING
BAGARMOSSEN
ROCKNEBY
KARLSHAMN
VIKBOLANDET
NORRKÖPING
SÖLVESBORG
SALTSJÖ-BOO
SÖDERTÄLJE
NORRKÖPING

Saknas ditt namn i välkomsthälsningen, känn
dig varmt välkommen ändå.

Som vanligt samlas vi vid borden efter dagens arbete för
trevliga gemensamma måltider med egen mat och dryck.
Anmäl gärna i förväg till Micke Garstad, om du vill delta.
Hamnvärdar
Hej nu har det blivit ett nytt år och vi kan snart sjösätta våra båtar
Hamnvärdssysslan är som tidigare år lika trevlig för den
och kasta loss för en tur i vår härliga skärgård.
som sätter av någon eller några dagar - som uppskattad av
Planerna för Stugvik detta år är att göra klart fundamenten till den
våra båtgäster. Är du intresserad av att vara hamnvärd ser vi
inre bryggan. För att kunna göra färdigt så behöver det vara lågvatten. Vi hoppas på att kunna göra arbetet tidigt i vår! Sen planerar gärna att du ger förslag på dagar/vecka som passar.
Sysslan som hamnvärd ser ut som vanligt:
vi även för att fortsätta att byta ut gamla akterbojar till pålbojar,
- Vid behov hjälpa besökare att lägga till vid bryggorna
då det är båtgäster som fastnat i linorna till bojarna som vi har i
- Sälja klubbens flaggor och märken
dagsläget.
- Se till att det är rent och snyggt på området i vår uthamn
30-31 maj så bjuder vi in S:t Annakretsens medlemmar att delta
- Tömma fyren på pengar
i vårstädningen av vår uppskattade uthamn för att göra den lika
- I dagboken notera antal båtar vid bryggor och bojar
fin som tidigare år. Vi vill ju naturligtvis som tidigare erbjuda en
Är du intresserad av att vara en av kretsens hamnvärdar
attraktiv rekreationsplats för våra båtgäster!
under kommande sommar, så anmäl dig till Micke Garstad
Hamn & Farled S:t Annakretsen
Ny båt i Stugvik!
I höstas hörde en tidigare medlem från Motala av sej till
Bosse Kaliff och undrade om S:t Annakretsen var intresserad
av en Trissjolle. Den var i bra skick men behöver lite översyn, så vi jobbar på att den ska finnas i Stugvik till denna
säsong.
Bengt

Stugvik 2020

Fest i S:t Annakretsens uthamn Stugvik på Stora Ålö

Micke Garstad
Micke.garstad@icloud.com, 073-398 74 01

Qvinna Ombord

Vi har nu startat upp ett nytt år och ett nytt årtionde. Vad
kommer det att innebära för Kryssarklubbens båtintresserade
tjejer?
Vi är några tjejer som tycker det är både roligare och säkrare
på sjön om man vet något om hur båten fungerar. Det må
gälla såväl motor- som segelbåtar Därför försöker vi hålla liv
i kretsens QO-verksamhet.
Vi brukar fixa några trevliga möten, ibland med någon som
kan berätta om upplevelser på sjön - positiva som negativa,
fantastiska eller dramatiska. Kanske något studiebesök eller
utbildning, ibland om sådant man kan ha användning av på
sjön, typ knopslagning eller sjömaning. Många år har vi fixat
tjejsegling. Då brukar mathållningen delegeras till ”herrarna”
i Stugvik. Men det finns andra varianter.
Framför allt odlar vi fin gemenskap för båtintresserade tjejer.
Ett första möte infaller den 24 mars då Titti Elm på Radio
Östergötland tar emot oss på sin arbetsplats. Titti är själv seglare, och kommer att ge oss en glimt av sitt båtliv innan hon
visar oss runt och berättar om jobbet på radion. När vi vet allt
om radiosändningar drar vi vidare till ett matställe och äter
något eller kanske bara förser oss med något att dricka.
Vi träffas klockan 17:00 vid Sveriges Radios entré i Västgötebacken i Norrköping.
Anmälan till Yvonne senast den 20 mars på telefon 070-266
74 25 eller e-post yvonne20.karlsson@telia.com
Någon gång under vecka 20 (i maj) planerar vi en utflykt ut
mot ”havsbandet”. Exakt tid, datum och upplägg återkommer
vi till när alla detaljer är klara. Vi räknar ju i första hand med
ett riktigt härligt vårväder. Håll ögonen på er mail-box framåt
vårkanten.

Är det några som känner för en tjejsegling på försommaren så
prata med era båtkompisar. Vi ställer gärna upp med idéer och råd
om det skulle behövas. Vi lovar att det är jätteroligt.
Glöm inte bort att du har möjlighet att förkovra dig på olika sätt
via Medborgarskolans kurser, där vi har rabatterad kursavgift (se
Aktiviteter nedan).
För att underlätta kommunikationen räknar vi med att kunna
använda e-posten. Därför är det viktigt att vi har din aktuella
e-postadress.
Gudrun Dagberg +4670 369 80 48 (sammankallande)
gudrun.dagberg@telia.com
Yvonne Karlsson +4670 266 74 25
yvonne20.karlsson@telia.com
Monica Nilsson +4670 831 84 13
linjett33@hotmail.com
Agneta Wester +4673 316 01 80
agnwes46@mail.com

Stugvik ser fram emot att det blir en tjejsegling i vår

Aktiviteter våren 2020

Nedan presenteras vårens aktiviteter i Norrköping. Vad det
gäller navigations och andra sjölivskurser så rekommenderar
vi Medborgarskolan som har ett stort utbud av sådana kurser
och där vi som medlemmar i SXK har 10% rabatt.
Segling till Karibien den 12 mars
Den 12 mars kl.18:30 kommer Marcus Krell
och berättar om den segling till Karibien som han och hans
fru Emelie gjorde 2015-2016.
Fika till självkostnadspris.
Anmälan till Bosse Kaliff på 0709109147 eller bosse.
kaliff@gmail.com
Bottenfärger och SXK Miljönämnds arbete den 19 mars
Den 19 mars kl.18:30 berättar Åsa Kullberg, som tidigare
varit ordförande i miljönämnden, om miljönämndens arbete.
Frågor om bottenfärger, vattenprover i hamnar, test av borsttvättar m.m. är frågor som SXKs miljönämnd hanterar. Fika
till självkostnadspris
Anmälan till Bosse Kaliff på 0709109147 eller bosse.
kaliff@gmail.com
Aktivitetskommittén
Bosse Kaliff

Marcus Krell vid Tobago Keys

Teknik

Vad är havsvattenstånd RH 20-hundra i SMHIs observationer?
Under många år har nollnivån för vattenstånd längs Sveriges kust
utgjorts av ett beräknat medelvattenstånd för innevarande år vid
respektive mätstation. Medelvattenståndet varierar både geografiskt och över tid till följd av land- och havsnivåhöjning. För RH
2000 är nollnivån istället fast knuten till land och förändras inte
över tid.
Sjöfartsverket har påbörjat ett arbete att anpassa sina databaser och
produkter till detta. Övergången kommer därför att ske successivt
och målsättningen är att det ska vara genomfört till utgången av
2024. För S:t Annakretsens kuststräcka planeras detta införas i
sjökortsprodukter från år 2021.
Källa SMHI och Sjöfartsverket

Hamn och Farled

Hej här kommer lite info om vad vi planerar att göra 2020!
Bojar
Vi kommer i år att i första hand underhålla och besiktiga våra
befintliga bojar för att det hela tiden ska vara säkert att ligga vid
dessa.
Vi vill dessutom gärna ha in synpunkter på vad ni tycker om
pålbojarna som vi har i Stugvik.
Vi planerar inte för några nya bojar detta år då vi har mycket
jobb med att underhålla de bojar som vi redan har i vårt stora
geografiska område.
Kronleden/Skutleden
De nya prickarna har nu funnits på plats några år och vi hoppas
att dom är uppskattade. Jag upplever att det är mer trafik i
lederna nu - men det kan ju bero på att jag själv använder dessa
mer frekvent när jag går mellan Arkösund och Missjö.
Stugvik
Vi kommer att se över vad som behöver göras de närmaste åren
för att behålla det vi har i ett bra skick. Om ni har några bra
förslag på vad vi kan göra i vår uthamn för att den ska bli mer
attraktiv för våra medlemmar så kom gärna med sådana förslag
till oss så kan vi se om det är möjligt att genomföra.
H & F Kommittén
Micke Garstad
Micke.garstad@icloud.com, 073-398 74 01

Utbyte av gamla akterbojar till pålbojar planeras i Stugvik

Klubbkväll på Skeppa Marin

Vi kommer i år att ha en klubbkväll på Skeppa Marin den 26
mars, med start kl 18:15. Där kommer vi då att få möjlighet att
göra inköp inför den kommande säsongen. Vi har 10% på allt
i butiken och dessutom speciella erbjudanden som bara gäller
denna kväll och enbart för oss kryssarklubbsmedlemmar.
Dessa erbjudanden kommer vi att lägga ut på hemsidan c:a en
vecka innan klubbkvällen.
Hoppas nu vi ses denna kväll och att ni hittar det ni behöver för
en härlig båtsäsong.
Glöm nu inte medlemskortet!
Klubbkommittén
Jennie Svorén
jennie.svoren@icloud.com, 070-966 58 29

Rikseskader 2020 till Fyn

Kryssarklubbens sjätte rikseskader går till Danmark med destination Nyborg på Fyn. Genom åren har sammanlagt c:a 360
båtar med bortåt 1100 kryssarklubbare från de flesta kretsar
deltagit. Det är nu dags att anmäla sig till årets rikseskader.
OBS! Deltagarantalet är begränsat, först till kvarn gäller.
Fyn
Fyns läge mellan Jylland och Själland ger ön ett mycket centralt läge. Fyn är, med 3 100 km² Danmarks tredje största ö.
Ön är förbunden med Själland genom Stora Bältbron och med
Jylland genom Lilla Bältbron. Hela ön hade 2019 en befolkning på nästan 500 000 invånare. Odense är största staden med
ca 180 000 invånare.
Nyborg
Nyborgs slott anlades på platsen vid 1100-talets slut, vilket gör
den till den äldsta kungaborgen i Norden. Staden var under
250 år (1183-1413) värd för de riksförsamlingar som gick
under benämningen Danehof (ungefär huvudstad), vilket var
årliga mötena mellan den danska kungen och rikets mäktigaste
män. https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyborg - cite_note-DSD-3.
Dessa möten var av mycket stor politisk betydelse då de hade
både lagstiftande och dömande befogenheter.
Staden Nyborg upplevde en tid av blomstring under 1500talet, då den växte och omgavs av vallgrav. Under åren 16601800 befann sig staden i en djup ekonomisk kris på grund av
att slottet förlorade sin status som regentbostad i samband med
att det danska enväldet infördes 1660. Istället blev Nyborg
en viktig stad ur militär synpunkt och var en av de tre största
garnisonsstäderna i Danmark. Denna status behöll staden fram
till 1913.
År 1659 intogs staden, nästan utan strid av svenskarna under
befäl av kung Karl X Gustav. Nyborg befriades efter två år
av danska och utländska trupper, samt av den nederländska
flottan.
Nyborg har ca 20 000 innevånare. Hamnen har varit färjeläge
för tåg och biltrafik mellan Själland och Jylland via Fyn och är
därför den största hamnen på ön. Vi kommer att ligga centralt
och samlat i Vester- och Österhavn med gångavstånd till affärer och restauranger.
Vi har beräknat plats för ca 60 båtar från stora delar av Sverige.
De lokala kretsarna kommer att deltaga med deleskadrar i
rikseskadern till Nyborg. Mellan 20 och 25 juli kommer vi att
ligga i Nyborg och ha denna hamn som bas för olika aktiviteter. I det preliminära programmet ingår flera bussturer bl.a.
till Egeskovslott eller en tur med kulturinriktning. Vidare
arrangeras vinprovning, besök på spritfabrik med tillhörande
öl- och spritprovning, museibesök, friluftsteater, guidad H. C.
Andersentur i Odense, lokala arrangemang och en avskedsfest.
Kom med till Nyborg och träffa andra SXK:are i vårt rätta
element.
SXK’s Eskadernämnd

Aktiviteter i Västervik 2020

Först av allt vill jag ge ett tips inför sommaren. Västerviks nya
moderna gästhamn som startade upp förra sommaren är en höjdare. Hamnchef är Andréas Nilsson och är tillika ägare.
Hamnen heter numera Slottsholmen Marina Västervik. Hamnen
besitter 300 gästplatser och 125 fasta platser. Där går det att
boka båtplats i förväg på ett enkelt vis, se nedanstående.
Telefon: 0490-350 66. E-post: info@slottsholmenmarina.se.
Se information på deras hemsida www.vasterviksgasthamn.
se Därtill kommer att kommunen byggt en ny allmän badplats
i Gamlebyviken tvärs över gatan till gästers som innevånarnas
glädje.
Målet är att gästhamnen skall bli en av ostkusten finaste
marinor, om den inte redan är det. Där finns plats för både stora
och små fritidsfartyg. Välkomna på ett besök i Västervik!

Program
Fem klubbaftnar finns på vårens program varav två redan har
förevarit. De tre resterande klubbaftnarna genomförs i mars
och april månader. Den 25 mars kommer Lars-Göran Nyström
från Transportstyrelsen att ge oss en bild av vad som är farligast
för fritidsbåtfolket på sjön. Sjösäkerhetsrådet har analyserat
100-tals olyckor i svenska vatten och kommit fram till en del
lite oväntade slutsatser. Inte minst att erfarenhet och ålder inte
är någon garanti för att inte råka illa ut. Han kommer att berätta
om hur olyckor kan förebyggas och hur det förebyggande
arbetet verkar ha givit resultat. Demonstration av uppblåsbar flytväst, dess för- och nackdelar kommer bl.a. att tas upp.
Plats WSSW klubblokal. I april (datum ännu inte bestämt,
håll uppsikt på S:t Annas Facebooksida) kommer marinarkeolog Johan Rönnby att hålla föredrag kring sitt gebit i WSSW
klubblokal. Våra klubbaftnar äger vanligtvis rum onsdagar med
start klockan 19:00. Bevaka S:t Anna kretsens hemsida och via
Facebook där kretsen kommer att lägga ut aktuella datum allt
efter som de fastställs. Om tveksamhet råder så hör gärna av er
till mig på telefon 073-923 09 49 eller E-post: tony.wardig@
gmail.com Mer information kan även sökas på WSSW hemsida
www.wikingarna.com.
Detta program är naturligtvis öppet även för deltagare från
övriga delar av kretsens geografiska område.
Utbildningar
Vårt utbildningsprogram omfattar samtliga sjölivskurser och
genomförs i samverkan med Medborgarskolan som lämnar 10
% rabatt på kursavgiften för SXK S:t Annas medlemmar. Förarintygskurser genomförs förutom 10-veckors även som ”intensivkurser” under två veckoslut med 3-veckors mellanrum.
Anmälan kan göras via internet www.medborgarskolan.se. Sök
på aktuell kurs under rubriken Navigation och sjöliv samt ort som i detta fall är Västervik. Har du några utbildningsfrågor så
hjälper jag gärna till även med dessa.
Flaggor m.m.
Varför vänta till sjösättningen när allt annat skall ske. Jag har
ett lager med SXK- och sanktannaflaggor i olika storlekar,
SXK-standert för motorbåtar och stävdekaler samt äldre klubbtröjor till reapris (100:-/st). Allt finns i mitt lager för omedelbar
leverans/hämtning. Ring 073-923 09 49 eller E-post:
tony.wardig@gmail.com så hjälper jag till som varande kretsens
förlängda arm i Västervik.
Lev och segla väl!
Tony

Nya gästhamnen Slottsholmen Marina Västervik i kvällssol

Eskader

Kristi Himmelfärdseskadern till Visby
Det är alltid vädret som bestämmer - men om detta är tjänligt
arrangerar vi som tidigare den traditionella Kristi Himmelsfärdseskadern till Visby. I år inleds helgen den 21 maj, vilket
gör det möjligt för många av våra medlemmar att vara med. Vi
tar som vanligt definitivt beslut om översegling när vi har en
lämplig väderprognos.
Seglingen sker med start på torsdagsmorgonen den 21 maj från
respektive hemmahamn eller från Fyrudden för er som vill
segla gemensamt hela vägen. Hemsegling från Visby startar
på söndagsmorgonen den 24 maj. Programmet i land i Visby
anpassas efter deltagarantalet.
Ni som är intresserade av eskadersegling till ett Visby i
försommarskrud, med gott om plats i hamnen, anmäler er på
telefon 070-454 74 04 eller per mail till:
Stefan Nyström
stefan.nystrom@nattdjuret.se

24-Timmars

Att delta i något av våra arrangemang är ett av de bästa sätten
för både båt och besättning att komma i trim inför sommarens
seglatser.
Segla 12- 24- 48- 72- 96- eller 120-timmars
Våra seglingsperioder är:
- 26 - 31 maj
- 2 - 7 juni
- 18 - 23 augusti
- 1 - 6 september
Starta valfritt mellan kl. 07-21
12-timmars special med gemensam målpunkt
Start den 13 juni klockan 06.00 vid valfri startpunkt för
24-timmars.
Målgång vid fyren Ljusklabb. Efter seglingen, träff i Stugvik
för en trivsam kväll tillsammans
Uppdaterad information hittar du på www.24-timmars.nu
Kjell Johansson, 070-819 12 05
kjell.ortugsgatan116@gmail.com

B
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Årsmöte 2019

Vid kretsens årsmöte, den 25 oktober, i klubblokalen i Norrköping skedde följande förändringar i vår
styrelse: I anslutning till årsmötet avgick Bengt Dagberg och Mats Kostmann. Nya i styrelsen är Cathrine
Garstad, Michael Haag och Jörgen Brohm. Vi tackar de två avgående för värdefullt arbete för kretsen och
hälsar de tre nya styrelsemedlemmarna välkomna!
Efter årsmötet har styrelsen följande sammansättning:
Namn			Uppdrag				Telefon			Båt
Bengt Assarsson
Ordförande				
070-347 95 51
Bavaria 36C
Mathias Krell		
Vice ordförande			
070-625 99 69		
Dufour 38 Classic
Cathrine Garstad
Sekreterare				
073-398 74 00		
Bavaria 38CR
Krister Kennryd
Kassör					
070-279 39 04
Comfort 30
Bo Kaliff		
Aktiviteter/Utbildning			
070-910 91 47		
Aphrodite 33
Mikael Garstad
Hamn och farled			
073-398 74 01		
Bavaria 38CR
Michael Haag		Teknik					070-229 77 97		Bavaria 41
Jörgen Brohm		Eskader				079-347 61 74		Trålett
Jennie Svorén		
Klubbkommitté			
070-966 58 29		
Winga 29
Stefan Eliasson
Information				
070-285 35 01		
Wasa 360
Kjell Johansson
Segling 24-timmars			
070-819 12 05		
Omega 30
Adjungerade:
Gudrun Dagberg
Qvinna Ombord, Lokalansvarig
070-369 80 48
Tony Wärdig		
Kontaktperson i Västervik		
073-923 09 49

Klubbaktiviteter vår/sommar 2020

Nya sekreteraren
Vi kommer i år att ha en Klubbkväll på Skeppa Marin Vår nya sekreterare fattade pennan redan under
den 26 mars kl 18:00. Där vi då får göra inköp till den årsmötet och har redan som ersättare bevistat rikskommande säsongen. Se mer på annan plats.
organisationens möte för kretsordföranden - här en
Vi har haft en av två soppluncher under våren, den presentation:
4 februari. Nästa är den 3 mars kl 12.00
Hej på er. Jag heter Cathrine Garstad och är 49 år
Det kommer att bli två fantastiska soppor vill jag lova. gammal. Jag har varit med i Kryssarklubben i tre
Vill ni vara med och avnjuta dessa soppor så gör er
år nu och många har sett mitt ansikte tillsammans
anmälan till Lasse 011-31 04 91 eller 070-859 72 90 med min man Micke, som är ordförande för hamnsenast en vecka före.
och farledskommittén. Tillsammans har vi två
Det blir även två mysaftnar under våren
vuxna barn, Malin och Linus.
Vi träffas på Norralundsgatan kl 18.30 under trevliga Vårt båtliv började när barnen var små och en liten
former, nya som gamla vänner. Hemlig afton den 14 motorbåt fick komma in i familjen. Sedan dess
mars. Sedan avslutar vi med Ostafton den 3 april.
har vi bytt båtar några gånger och varierat båtlivet
Vi kommer att avnjuta massor av gott, självklart allt
mellan både segel och motor, stora och små, utefter
till självkostnadspris.
familjens behov. Sedan ett par år tillbaka är vi
Vill ni nu vara med på en Mysafton så anmäl er till
ägare av en Bavaria 38 från 2003. Med den seglade
Jennie 070-966 58 29 - nås bäst efter kl. 17.00.
vi hela vägen till Haparanda sommaren 2018. Det
Anmälan senast en vecka före respektive afton!
var en sommar att minnas.
Och så klart gäller först till kvarn!
Till vardags är jag sjuksköterska och jobbar i
Lite Info om Sommaren 2020
kommunens hemsjukvård, ett härligt jobb med
Då vi möter upp i Stugvik;
varierande arbetsuppgifter, där jag får blanda
- Pingst 30 maj
patientkontakt med administration samt frisk luft
- Nationaldagen 6 juni
med kontorsarbete.
- Midsommarafton 19 juni
Cathrine
Varmt välkomna!
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