Väderöarna 17 november 2019

Tankar från Värdskapet 2019
Hej alla härliga Värdar,

Så tacksamt och uppskattat, både från föreningen och alla besökare att ni visat sådant engagemang och
positivt värdskap vid era värddagar i utkiken. Mer varierat sommarväder i år än under 2018 men fortsatt
många besökare. Flera kommer långväga ifrån, många har någon koppling till Väderöarna och som alltid
blir det trevliga pratstunder tillsammans med besökarna.

För denna säsong kan vi summera att första värdparet var ute vid påskhelgen 19-22 april och senaste
värdarna var helgen 12-13 oktober. I år har vi haft värdar under 62 dagar perioden juni-augusti, att jämföra
med 2018 då vi hade värdar 68 dagar. I år hade vi hoppats på lite ﬂer värddagar i juli och augusti då det är
som ﬂest besökare. Men ibland händer saker som att någon blir sjuk i allra sista stund som nu i somras och
då ”försvann” 5 dagar som ingen annan hade möjlighet med kort varsel att täcka upp.
Antal besökare för de datum värdar funnits i utkiken 19/4 - 13/10 blev 5 542. För 2018 var den 6 124. Flest
besökare var det 23 juli med 311 besökare och dagen därpå var det 303 besökare enligt loggbok, båda dessa
datum var det fantastiskt väder och nästan ingen vind så många fritidsbåtar, även mindre, låg samlade
nedanför berget. Förra året hade vi som ﬂest 328 besökare den 30 juli.
Alla har snyggt och prydligt fyllt i antal besökare i loggboken vilket uppskattas av oss i värdgruppen.
Boken innehåller många ﬁna ord, betraktelser, mötesbeskrivningar och mycket mer, väldigt kul att få ta del
av. Hoppas att ni själva kunnat ta del av andra värdars ord när ni varit därute som värdar.
I år ﬁck vi också möjlighet för våra norska besökare att kunna ge bidrag genom Vipps och om vi förstått det
rätt har detta fungerat väldigt väl och inbringat många uppskattade bidrag till föreningen.

På höstens arbetsdag gick vi igenom ”fastigheten” för att prioritera vilka åtgärder vi behöver göra inför
2020. Vi kunde redan vid arbetsdagen se till att ﬂaggstången stod mycket stadigare. Åskledaren ﬁck nya
låsningar. Vi installerade även ett nytt större kylskåp skänkt av Electrolux efter ett besök på Väderöarna och
utkiken. Tack till Electrolux.

På vårens första arbetsdag, då vi målade lotsutkiken för andra gången, så hade vi hjälp med att täta tornet
på sina ställen samt lägga ny takpapp på nedre delen och måla själva tornet. Det var en spännande uppgift
där vi hade en otrolig hjälp av Alexander Carlsson som likt en arborist/cirkusartist svingade sig längs med
tornet. Stort tack Alexander.

Då vår ﬁna kikare blev skadad i somras ﬁck vi en mycket uppskattad gåva från Gunnar Olsson foto som
gjorde att vi snabbt kunde få upp kikaren igen. Otroligt serviceminded var de, tog bara ett par dagar till dess
vi ﬁck delarna. Stort tack till dem.
Vi uppmärksammade att det var så rik växtlighet där ute i år. Många sa att det kanske berodde på att det
var en så varm sommar året före så växterna hade anpassat sig och tagit i lite extra för att överleva ännu en
varm sommar. Vi ﬁck också se Ilse, den så ﬁnt renoverade lotsbåten, ute på Väderöarna. Vilket engagerat
arbete de gör våra vänner i Föreningen Ilse ilse.se

Föreningen är mycket tacksamma för den tavla av Therése Nordblom som
Familjen Marteleur personligen överlämnade en dag när jag var värd. Det var
Boel Marteleurs önskan, innan hon gick bort, att denna skulle skänkas till
lotsutkiken. Boel var barnbarn till Therése Nordblom och avmålad på denna
originalmålning är ﬁskaren ”Olle på Dickson”.

Vi vill gärna be er som varit värdar, träﬀat många besökare i utkiken, och

kanske också sovit över ”SMHI”-stugan, att till oss dela med er av ev. tankar,
idéer och förslag. Vi skulle uppskatta om ni i så fall vill sända dessa till
birgitta@gnejs.eu och hans.rosenhoﬀ@bredband.net.
Era tankar är värdefulla för att kunna förbättra, förtydliga och utveckla värdskapet.
Vi kommer att ta dem till oss, och i möjligaste mån genomföra inför värdsäsong 2020. Våra ekonomiska
resurser är inte så stora, men många gånger är det de små sakerna som kan förbättra mycket.

Borgmästarparet från Cancale på besök efter att ha blivit vänort till Tanum.

Hoppas ni känner som vi - Längtan inför kommande säsong 2020 och till alla
härliga besökare i vår fina lotsutkik

Tack för 2019 och välkomna 2020 - Birgitta, Hans och Lennart

