
																																																														 	
	

 

Varmt välkommen som Princess Svanevit-vän 2022!                                 

Vad roligt att du vill vara med som medlem i Princess Svanevits Vänner. Vi gläds över det stora 
intresset för Princess Svanevit och att ni är så många som vill vara med och stötta projektet.  
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2022 är satt till 150 kronor och går oavkortat till att sprida intresset för 
Princess Svanevit och våra svenska klassiska båtar - det kulturarv hon är en viktig del av.  
 
Nyhetsbrev 
Ett nyhetsbrev skickas ut varje månad. 
 
Medlemsförmåner och medlemsartiklar 
Medlemmarna i Princess Svanevits Vänner kommer att kunna ta del av erbjudanden från våra olika 
samarbetspartner. Artiklar exklusivt för medlemmar är under framtagning.  

Träffar på snickeriet 
Som medlem i Princess Svanevits Vänner har du möjlighet att delta i våra träffar på Stockholms 
båtsnickeri i Fisksätra i Saltsjöbaden, där Princess Svanevit renoveras.  

Princess Svanevit Academy  
Smittläget under pandemin försenade lanseringen av Princess Svanevit Academy, men vi planerar 
temadagar med föreläsningar om båtens historia och renovering, visionerna inför sjösättningen, Erik 
Åkerlund, renoveringen av intarsian och mycket annat.  
 
Princess Svanevit i sjön 
Som medlem i Princess Svanevits Vänner kommer du att få information om när och var Princess 
Svanevit kan skådas och besökas. Du deltar också automatiskt i utlottningen till olika event som 
specialvisningar, sjösättningen och torrsättning etc.  

Du är välkommen att höra av dig med synpunkter, önskemål eller tips. Kontakta oss via 
medlem@svanevit.se. 

Det är egentligen först nu som det stora äventyret börjar. Varmt välkommen till Princess Svanevits 
Vänner - vi hoppas på att få träffa er alla framöver! 

Princess Svanevits Vänner genom  

Kjell Åkerlund, ordf. Charlotte Hellman, ordf.                                                                                                                 
Princess Svanevits Vänner Stiftelsen Princess Svanevit 

Princess Svanevit är till 100 procent ideellt ägd via Stiftelsen Princess Svanevit som i sin tur äger Princess Svanevit 
AB. Detta för att ytterligare betona den ideella tanken bakom hela projektet Princess Svanevit och visionen att öka 
intresset för de svenska klassiska båtarna.  


