
 
 
S-LÄSS, Informationsbrev juni 2014 

Hej alla medlemmar i nätverket S-LÄSS 

Så här efter både hägg och syren vill jag förutom att önska er alla en riktigt fin sommar, berätta lite om 
styrelsens diskussion och plan för höstens arbete. 

Styrelsen har haft sitt första möte och den stora frågan att diskutera var årsstämmans fokus på 
produktion. Utgångspunkten ”kan vi producera mindre passagerarfärjor för den svenska marknaden i 
Sverige?”. Naturligtvis på ett konkurrenskraftigt, miljöeffektivt sätt. Många tror på idén och har anmält 
sitt intresse att delta i ett sådant utvecklingsarbete. 

Styrelsen beslutade att börja med diskussioner med gruppens olika producenter för att klarlägga ”state 
of the art”, behov och förutsättningar. Undertecknad och Erik Bunis på SP uppdrogs att genomföra dessa 
inledande diskussioner. Det kommer vi att göra omgående. Därefter kommer vi att kalla 
intressentgruppen till ett arbetsmöte för att planera ett fortsatt arbete.  

I sammanhanget vill vi också informera om att det pågår flera mindre förprojekt på samma ämne. Några 
av er är redan med i dessa projekt. Vi undersöker också finansieringsmöjligheter för såväl större 
satsningar som mer tekniskt inriktade delprojekt.  

S-läss har i sin årliga verksamhetsplan ett höstmöte som har fokus på kompetensutveckling. Tidigare år 
har vi haft såväl konstruktionskurs som kurs om ljud och vibrationer. Förra hösten var brand höstmötets 
tema. Höstmötena har haft ett tydligt praktiskt moment. 

I år föreslår styrelsen att vi blickar utåt. Vår europeiska samarbetsversion e-lass, som Tommy initierade 
för ett år sedan ger stora möjligheter att lära av andra. Undertecknad har fått i uppdrag att komma med 
förslag på studieresa som årets höstmöte. Datum är ännu inte fastställt men slutet av oktober – början 
av november är sannolikt det bästa alternativet. 

Undertecknad har också fått i uppdrag att ta fram en budget för det kommande året. Den är beroende 
av vilken omfattning ett produktions-projekt får. Jag kommer därför att återkomma med mer 
information och en verksamhetsplan så snart som möjligt. 

Som ni nog alla känner till, arbetar Tommy tillsammans med styrgruppen för e-lass, med frågor som 
berör regelverk för användning av FRP inom SOLAS regelverk. Ett uttalande till stöd för detta har 
undertecknats av 86 av e-lass medlemmar. Vill du ha mer info om det arbetet, kontakta Tommy direkt. 
Tommy.hertzberg@sp.se eller 010-516 5046. www-e-lass.eu 

Via Lisa Gustin på Stena har vi också fått info att LR uppdaterat sina regler beträffande kompositmaterial. 
Läs t.ex. http://blog.lr.org/2014/05/lloyds-registers-composite-rules/ 

 Slutligen vill vi uppmana alla medlemmar att kontakta styrelsen om saker ni vill att S-LÄSS skall arbeta 
med men också ge oss information om intressanta saker som händer inom det maritima 
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lättviktsområdet. Kontaktdata till styrelsens ledamöter hittar du på www.s-lass.com. Bifogat hittar du 
också en kontaktlista för S-LÄSS. Är det fler i din organisation som du tycker skall få information eller 
kanske har ni bytt kontaktperson – skicka info till undertecknad så att vi kan hålla listan aktuell. 

Sommarhälsningar 

Kerstin Hindrum, SP, ordf. 

 kerstin.hindrum@sp.se, tel 010-516 6586 
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