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BÄTTRE SJÖFARARINFORMATION VIA WEB OCH E-POST  

I 155 år har Underrättelser för sjöfarande försett handelssjöfarten, fritidsseglare och alla 
andra som rör sig på sjön med aktuell information. Nu upphör pappersutgåvan av Ufs 
och istället förbättras servicen på webben. 

Underrättelser för sjöfarande, Ufs, innehåller bland annat rättelser av sjökort, 
öppningstider för broar och kanaler, sjöfynd och andra uppgifter om förändringar och 
förhållanden till sjöss. Kongliga Sjökarteverket gav ut den första versionen av Ufs redan 
1858, men tiden har sprungit ifrån pappersversionen och från den 1 januari 2014 
upphör utgivningen av pappersutgåvan. 

– Vi satsar istället på att förbättra servicen på www.sjofartsverket.se/ufs. Ufs-notiserna 
ska bli tydligare, sökfunktionerna ska utvecklas och att det ska bli möjligt att skapa sin 
egen profil. På sikt kommer det även att gå att prenumerera på nya notiser från valt 
geografiskt område eller valda sjökort, säger Svante Håkansson, nautisk redaktör på 
Sjöfartsverket. 

Nya Ufs-notiser publiceras i stort sett dagligen på Sjöfartsverkets webbplats. Notiserna 
samlas i PDF-dokument, som framöver kommer att publiceras varje vecka oberoende 
av helgdagar. 

– PDF:erna kommer att publiceras i en svensk och en engelsk version istället för en 
gemensam som tidigare. Dessutom ändras storleken på PDF-formatet från A5 till A4, 

http://www.sjofartsverket.se/ufs
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vilket ger större och tydligare sjökortsbilder, säger Svante Håkansson, nautisk redaktör 
på Sjöfartsverket. 

Bästa isrutt lämnas via e-post 

Ulf Gullne, chef på Sjöfartsverkets isbrytarledning, har också meddelat att samtliga 
befälhavare (och antagligen andra också) kan få aktuell information om isrutter och 
dylikt genom att skicka ett e-postmeddelande till ice.info@sjofartsverket.se 

Det är dock viktigt att adressen ovan godkänns ombord eller av redaren så inte e-
posten hamnar i deras skräppost ”spamfilter”. 
 

REKRYTERINGSINSATSER GER RESULTAT! 
 
Föreningen har i år precis som tidigare varit med och hjälpt till att rekrytera studenter till 
sjöfartsutbildningarna i Kalmar och Göteborg. Draglok i det arbetet har dock hela tiden 
varit Sveriges Redareförening och nu har de även tagit fram statistik som visat att de 
fått lön för mödan.  
 
Antalet förstahandssökande till sjökaptensprogrammet har sedan föregående år ökat 
med 62 procent. De förstahandssökande till sjöingenjörsprogrammet har under 
motsvarande tid ökat med hela 94 procent och har aldrig varit högre än nu. 

Antalet sökande till Sjöfart och Logistik har dock hela tiden legat ganska stabilt. Kanske 
dags för oss att sätta in en större växel till nästa år? Det är ju bra för varje utbildning att 
ha så många sökande som möjligt, för bästa möjliga urval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siffrorna inom parentes gäller 

intagningen 2012. 

Totalt Kalmar/Gbg 

HT 2013 1:a handssökande Antagna 

SJÖKAPTEN 4-årig 873 

 (568) 

135 (143) 

SJÖKAPTEN 3-årig 
46 17 (19) 

SJÖINGENJÖR 4-

årig 440 

(237) 

120 (126) 

SJÖINGENJÖR 3-

årig 

21 13 (15) 

SJÖFART OCH 

LOGISTIK 83 (80) 50 (53) 

mailto:ice.info@sjofartsverket.se
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DAVID KRISTENSSON ÄR ÅRETS SJÖFARTSPROFIL 

Northern Offshore Services, NOS, ägare och vd David Kristensson blev Årets 
Sjöfartsprofil 2013. Utmärkelsen delas ut av Göta Älvklubben i Göteborg. 

 

 

- David Kristensson står för ett modernt och nytänkande entreprenörskap med sin 
satsning på transport av personal till havsbaserade vindkraftverk och han har därmed 
skapat en ny gren inom sjöfarten, säger Per Öfverman, ordförande i Göta Älvklubben. 

NOS grundades 2007 och har idag över 100 anställda och ett 20-tal fartyg. I maj då 
Sveriges Skeppsmäklareförening ordnade Sjöfartens Entreprenörsdag var David en av 
talarna och kanske den som gjorde allra störst intryck, inte minst för sitt jordnära och 
positiva scenframträdande.  

Grattis - säger Sveriges Skeppsmäklareförening! 
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MEDLEMSNYTT – HOTELLAVTAL MED ARKEN HOTEL & SPA 

 
 

I förra numret skrev vi att vi slutit avtal med Hotel Palace i Göteborg, för er som vill ha 
ett centralt hotellrum för en rimlig kostnad för anställda och kunder. Mer information om 
det avtalet finns på vår hemsida, under medlemsexklusivt. 

Men vi har även avtal med Arken Hotel & Art Garden Spa, i Göteborg.  

Fyrstjärniga Arken Hotel & Art Garden Spa ligger i nära anslutning till container-, roro-
och energihamnen i Göteborg och har 149 hotellrum, bar, restaurang och ett prisbelönt 
spa.   

Priset gäller för medlemmar i Sveriges Skeppsmäklareförening, alltså även deras 
anställda och kunder. Enkelrum standard med ankomst söndag – torsdag 1025 kr/natt 
inklusive frukost. Dubbelrumstillägg 179 kr.  
 
Priserna är utan moms, med moms blir det 1 150 för enkelrum och 1 350 för dubbelrum. 
Listpriset är annars 1 445 kr respektive 1 645.   

Måndag – torsdag får man även fri tillgång till Art Garden Spa i mån av plats. (ej i 
samband med konferens)  

Fri parkering. Avtalskunder får en värdekupong för 50-150/dygn som gäller på mat i 
hotellets restaurang.  

På anläggningen finns även konferens och möteslokaler för upp till 1 000 personer. 

Dagskonferens kostar 505 kr per person/dag med all utrustning samt fika och lunch. 

Helpensionskonferens kostar 1 752 kr per person/dygn. I helpensionskonferensen ingår 
även en tvårätters middag samt logi i enkelrum och frukostbuffé, utöver det som ingår i 
dagskonferensen.  

Samtliga priser exklusive moms. 
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Logibokning görs på telefon 031-726 25 08 eller bokning@arkenhotel.com 

Konferensbokning görs på telefon 031-726 25 05 eller konferens@arkenhotel.com 

Uppge ”Sveriges Skeppsmäklareförening” annars blir det andra priser! Priserna gäller 
hela 2014. För mer information: www.arkenhotel.com 

 
Scanway-Shipping byter namn till Scan-Shipping AB 
Scanway-Shipping byter från och med idag namn till Scan-Shipping AB. 
Allt annat är oförändrat förutom att Helsingborgskontoret även byter postadress: 
 
Scan-Shipping AB 
Järnvägsgatan 39 
252 25  HELSINGBORG 
 
 
 

KALENDARIUM 2014 
 
 
27 januari  Skeppsmäklareföreningens farledsavgiftsgrupp diskuterar de 

kommande nya farledsavgifterna med Sjöfartsverket, i GBG. 
 
6 februari Sjöfartsverkets referensgruppsmöte om nya farledsavgifter  
13 februari Styrelsemöte, Malmö 
 
11 februari ECASBA styrelsemöte, London 
19 februari Sjölog, seminariedagen 
20 februari Sjölog, mässdagen 
 
8 april Swedish Maritime Day 
10 april Momskurs i Göteborg 
29 april Sjöfartsverkets referensgruppsmöte om nya farledsavgifter 
 
22 maj Styrelsemöte, Uddevalla 
23 maj Årsmöte i Uddevalla! 
 
11 september Sjöfartsverkets referensgruppsmöte om nya farledsavgifter 
 
6 – 10 oktober FONASBAs internationella konferens i Göteborg! 
 
 
 
 
 
 

mailto:bokning@arkenhotel.com
mailto:konferens@arkenhotel.com
http://www.arkenhotel.com/
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God Jul & Gott Nytt År! 
 

 
I brist på traditionellt julkort på kansliets personal får ni hålla till godo med vd:s julekatt! 

 
önskar Berit från Postgatan 
och Anna från Filippinerna! 

 
 

Kansliet har öppet i mellandagarna! 


