
Jönköping till Panama  -     

bara en ocean emellan!! 

Passa på att boka våra föredrag. Vi är hemma 

under hösten -  september, oktober & november 

och är lediga för att berätta vår historia. Vi har två 

föredrag med lite olika inriktning beroende på 

vem Ni är och önskemål. 

Våra Föredrag 

MÅL   Vi satte upp vårt mål väldigt tidigt. Ta 

del av vad styrkan i ett MÅL kan uträtta. 

Målsättning är viktigt för alla och kan ta dig 

längre än du tror! Självklart berättar vi också 

om vår seglats. Riktar sig främst till 

företag/förening/skola... Något för Er?  

 

LÅNGSEGLING   Ta del av vår seglats så här 

långt. Hur är livet ombord? Hur känns det 

att korsa en ocean? Dramatik – ex. brand 

ombord! Massor med bilder & video och 

berättelser. Även tips om de ställen vi 

besökt. Riktar sig till alla intresserade.  

Något för dig? 

Bägge föredragen ca 1 tim vardera 

Kontakta oss 

Hans & Agneta Palmberg, S/Y LAYA 

Tel: 073-5863997 / 073-6821378 

Mail: futurewinds@hotmail.com 

www.futurewinds.se 

innehar F-Skattsedel 
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Segla Jorden runt – Så föddes idén... 
 
 
 
Eftersom att vatten och resor har varit centrala delar i våra 
intressen är det inte konstigt att vi under en ljummen 
sommarkväll år 2001 när vi satt och pratade över ett glas vin på 
vår altan, föddes tanken att vi måste ha ett mål att sträva efter.  
Vi hade nog på varsitt håll funderat på resor, äventyr & 
långsegling. Men detta hade inte framkommit så konkret förrän 
denna ljuvliga sommarkväll. 
Väldigt snabbt hade vi som den naturligaste sak i världen kommit 
överens om vår framtid. Vi räknade snabbt fram när vår dotter 
Louise skulle fylla 20 år och kunde stå på egna ben. Då fattade vi 
beslutet att sommaren 2013 skall vi ge oss av. 
 
Detta kan väl ses som ett konstigt beslut: Småbarnsföräldrar med dålig ekonomi och ingen egen båt, beslutar 
sig för att segla jorden runt! Men vad spelar det för roll… Hinder är till för att övervinnas och ALLT går om man 
bara vill! 
  
Sagt och gjort, planeringen började... Mycket fokuserade i början 
runt  ekonomin. Hur skall vi ha råd? Vi fann att vårt hus var en 
del av lösningen! Vi bodde mellan 1996 och 2009 i en villa på 
Rosenlund i Jönköping. Tanken var att vi skulle sälja huset och ta 
vinsten och köpa en båt för pengarna. Sommaren 2009 gjorde vi 
slag i våra planer och köpte S/Y LAYA på Öckerö utanför 
Göteborg. Samtidigt sålde vi vårt hus och flyttade in i en 3 rums 
lägenhet på Kålgården i centrala Jönköping. Våren 2012 tog vi 
steget och flyttade ombord på vår LAYA. Den kalla vintern 12/13 
spenderades i Jönköpings hamn. 
 
Lördagen 15 juni kl 13.00 kastade vi loss från Jönköpings 
hamn. Över 400 vänner och bekanta var med och vinkade av 
oss. En mäktig upplevelse...!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer: www.futurewinds.se 

Hans Palmberg, 54 år 

Jobbat inom restaurangbranchen 

hela sitt liv. I ungdomen kock och 

sedan säljare för  olika leverantörer 

till restaurangmarknaden. 

Fritidsintresse har alltid varit kopplat 

till vatten. Sportdykning, foto etc.. 

Agneta Palmberg, 57 år 

Arbetat inom sjukvården som 

operationssköterska och 

narkossköterska. De senaste 16 åren 

som narkossjuksköterska inom 

ambulanssjukvården. 

Fritidsintressen är musik träning & 

äventyr 

S/Y LAYA, 39 år 

Ketch 51 fot. Morgan Out Island 511  

Byggd i USA av Morgan Yacht Corporation 

Bygg år 1975 

Är en verklig "live aboard" båt med 3st 

dubbelhytter samt salong med stor volym 

där det finns plats för samkväm. 

Långkölat skrov med litet djupgående 1,7 

m. utrustat med sänkköl på 1,2 m. för 

bättre kryssegenskaper 

 


