
 

ÅRSBREV 

Jag vill börja med att önska er alla en riktigt God Jul och Ett Gott 2015. De flesta har väl fullt upp 
med att försöka göra klart allt på ”att göra ”-listan för att känna riktig julefrid men jag hoppas ni 
har tid för några ord från oss i styrelsen. 

Inom området lättvikt till sjöss pågår en hel del saker. Några av S-läss medlemmar har med SP 
som projektägare medverkat i ett par projekt för lättviktsfärjor. OptimALferries tog sikte på 
mindre passagerarfärja i aluminium men undersökte också möjligheter till miljöeffektiva 
bilfärjor med en av Vägverkets gula färjor som referensobjekt. Här gjordes förslag i både 
kolfiberkomposit och höghållfast stål. Inom projektet har hållits presentations- och 
diskussionsmöten men i början av nästa år hoppas vi kunna bjuda in andra intresserade att ta 
del av resultatet. Vi jobbar också vidare på tema produktionsteknik och tillverkning som lyftes 
vid årsstämman i våras och diskussioner pågår om möjligheter till ett projekt för ökat 
modulbyggande tillsammans med norsk projektägare. Vi återkommer med mer information om 
det längre fram. 

Beträffande vad som händer kring IMO, EU och regelverk kommer löpande information till er via 
nätverket E-läss. Där genomförs den 13-14 januari 2015 ett gemensamt forum för E-läss och 
projektet Adam2Eve. Inbjudan om det arrangemanget har Tommy Hertzberg skickat ut. 

Inom S-läss föreslog styrelsen en studieresa istället för ett traditionellt höstmöte men intresset 
var inte stort så det lägger vi på is och återkommer med förslag på ett mer traditionellt 
”höstmöte”, kanske redan till våren. Om någon har förslag på tema för kompetens-
utvecklingsdel i mötet så hör av er. 

Styrelsen vill dock gärna ha en diskussion om föreningens verksamhet och aktiviteter och kallar 
därför till årsstämma redan i januari. 

Reservera därför redan nu den 29 januari för det ändamålet. 

 Vi återkommer förutom med sedvanliga årsstämmopunkter, också till övriga programpunkter 
med lättviktsinslag. Vi kommer att hålla till i Göteborgsområdet. 

Slutligen vill jag uppmana er alla att skicka in information om vad som händer hos er på 
lättviktsområdet. Utvecklingsprojekt, kommersiella lanseringar eller annat ni vill sprida bland 



lättviktsintresserade kollegor. Vi berättar gärna om det via utskick i nätverket och/eller lägger 
upp det på hemsidan www.s-lass.com. 

Styrelsen genom Kerstin 

Kerstin.hindrum@sp.se 

PS. Årsstämman har att ta ställning till medlemsavgiftens storlek, utseende ( medlemsavgift, 
serviceavgift), rabatter o.dyl. Faktura för 2014 kommer att skickas ut före årsskiftet och 
styrelsen vill i samband med verksamhetsdiskussionen, ta upp frågan om ev. rabatt vid 
årsstämman. Vi ber er därför att inte betala före sista betalningsdag. DS 
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