Juni 2020
Ärade medlem!

Tre år i rad har vi haft anledning att fira 80 år. Föreningen bildades 1938. Årsboken
Rospiggen kom i höstas ut för 80:e gången. I år är det 80 år sedan vårt sjöfartsmuseum
etablerades på Kaplansbacken.
I flera etapper har Sjöfartsmuseet byggts ut med hjälp av kraftfulla ideella arbetsinsatser
och ekonomiska stöd från föreningens medlemmar med flera. År 2002 utsågs
Kaplansbacken med museet till ett av Väddöbygdens Smultronställen. Samma år fick
vårt stora Båthus, där bland annat postroddsbåtar ställs ut, Stockholms läns
hembygdsförbunds pris ”Bästa nybygge”. 2006 fick föreningen och sjöfartsmuseet
Norrtälje kommuns kulturpris. Ofta får vi höra att vi har ett fint museum. Det är roligt.
Genom omfattande ideella arbetsinsatser kan vi genomföra en rad olika evenemang
under sommarhalvåret. De lockar många besökare. I år sätter dock Coronapandemin
med åtföljande regeringsbeslut om restriktioner för folksamlingar käppar i hjulet.
Postrodden i år ställdes in som följd av reserestriktionerna och stopp för resor till
Finland. Vi har genomfört flera av evenemangen digitalt och de kan ses via föreningens
hemsida: www.sjofartsmuseet.se. Nu är i alla fall Sjöfartsmuseet sommaröppet.
Välkomna!
Sjöfartsmuseet med sin museiverkstad förbrukar en hel del elkraft för belysning,
uppvärmning och verkstadsarbete. Elkostnaden är en av våra största återkommande
utgiftsposter. Genom att installera solceller skulle vi vilja vända denna utgift till en
inkomst. Vi har stora takytor som kan utnyttjas. En installationsstudie har gjorts och
genom montering av 60 solceller på Båthusets södra sida skulle vi bli självförsörjande
med elektricitet och säkert också kunna sälja en del. Det innebär en installation med 30
års garanti. Installationen innebär dock ett ganska stort engångsbelopp, cirka 400 000
kr, men i det långsiktiga perspektivet en kraftig kostnadsbesparing. Vi står i kö för
statligt solcellsstöd, men får däremot inte göra s.k. ROT-avdrag.
Engångsbeloppet är förhållandevis stort för Sjöfartsminnesföreningen och vi kan inte
matcha det genom egna direkta ideella arbetsinsatser. Det krävs certifierad installatör.
Därför vänder vi oss nu till våra medlemmar i ett Solcellsupprop.
Vi hoppas på ett aktivt ekonomiskt stöd för att minska driftkostnaderna och göra oss
hållbara. Hjälp föreningen genom att sätta in exempelvis 1 000 kr, mer eller mindre, på
vårt bankgiro i Roslagens Sparbank 315-7377. Det går även bra att Swisha på nummer
123 055 5128. Märk inbetalningen med namn och Solceller. Bidragsgivare redovisas i
årets Rospiggen.
Varmt tack för att Du hjälper oss att bli miljösmartare!
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