
SÅFs datalösning består av 2 delar

Webbsida: steamboatassociation.se

Här hittar du en del information som är 
tillgänglig för alla.

Som medlem kan du logga in på 
webbsidan och då se mer information.

Register

Här finns medlemsregister och
fartygsregister.

Registren är endast tillgängliga när du 
har loggat in till registerplattformen.

Inloggning kommer du till från
webbsidan, steamboatassociation.se, 
under Ångfartyg eller För medlemmar

Medlemmens e-postadress
och eget valt lösenord 
(samma för båda inloggningarna)

steamboatassociation.se
steamboatassociation.se


Vad finns på SÅFs hemsida?

Listor o register över ångfartyg

Information för medlemmar, tillgänglig efter inloggning

Hitta prylar att köpa och sälja

Hitta ångrelaterade evenemang

Ånga tips o trix: Lista med artiklar, byggtips mm

Bli medlem, stadgar, bildspel mm

Forum, alla kan läsa, inloggade kan även skriva

steamboatassociation.se

För 
medlemmarÅngfartyg

Ånga tips 
o trix

steamboatassociation.se


SÅFs webb och register

Webbsidan
➢ Du använder en webbläsare på valfri internetansluten dator, platta 

eller mobil för att nå steamboatassociation.se

➢ Sidan är tillgänglig för alla

På den öppna delen av webben hittar du:

➢ Lista med passagerarångare, ångbåtsbroschyr

➢ Fartygslista med namn, byggår, länk till egen hemsida, antal 
passagerare och skrotad.

➢ Köp och Sälj

➢ Ångrelaterade evenemang

➢ Ångas tips o trix: 
➢ Tips, info och historik om ånga, Byggtips

➢ Lista med artiklar som funnit i utgivna SÅF-blad

➢ Sveriges Ångbåtsförening: 
➢ Kontaktuppgifter till föreningen

➢ Bildspel om SÅF, med ett flertal bilder på olika fartyg

➢ Information om föreningen

➢ Stadgar

➢ Forum med allehanda teknisk och allmän information, alla kan 
läsa, endast inloggade medlemmar kan skriva.

steamboatassociation.se

Medlemmar som loggar in kan dessutom skriva i forumet samt se
➢ Info om styrelse och funktionärer
➢Protokoll från styrelse- och årsmöten, verksamhetsplaner och 

verksamhetsberättelser 
➢Se SÅF-blad som PDF från 2018 och framåt
➢Tekniska dokument från möten
➢ Info om EMH European Maritime Heritage

Medlem som loggar in till registerplattformen kan
➢ I medlemsregistret

➢Söka på namn, ort, postnr mm samt skriva ut en aktuell 
medlemsmatrikel

➢ I Fartygsregistret
➢Se fartygslista med namn, byggår, länk till egen hemsida, antal 

passagerare och skrotad samt ägare och hemmahamn
➢Klicka på respektive fartyg för att se teknisk info samt bilder
➢Skriva ut en lista med alla fartygen (Fartygsnamn, 

Namnhistorik, Byggd, Antal passagerare, Regnr, Hemmahamn, 
Ägare samt om fartyget är skrotat/inte längre är ångfartyg)

Får du problem – mejla medlem@steamboatassociation.se eller ring 
Maggan Jönsson 073 321 44 83

steamboatassociation.se
mailto:medlem@steamboatassociation.se


Vi behöver hjälpas åt! Du kan bidra!

Webben

• Hjälp oss att göra forumet levande. Skriv inlägg 
och/eller svara på andras inlägg!

• Hjälp oss att förbättra hemsidan! Den blir bättre 
om vi får kommentarer från dig som använder 
den!

• Du som är medlem och kan logga in kan 
skriva in kommentarer i forumtråden 
Kommentera nya hemsidan!

• Du som inte kan logga in, mejla dina 
kommentarer till 
medlem@steamboatassociation.se eller 
ring Maggan 073 321 44 83 

Registren

Du som är medlem och kan logga in, hjälp oss att få 
våra register så kompletta som möjligt!

• Kontrollera att dina uppgifter i medlemsregistret är 
korrekta och att det fartyg du äger/ansvar för är 
kopplat till dig.

• Om du äger/ansvarar för ett fartyg: Gå in i 
fartygsregistret och uppdatera informationen om 
ditt fartyg.

• Vi försöker få till tre bilder per fartyg: Fartyget,, 
maskinen och pannan. Saknas det på ditt fartyg och 
du har digitala bilder, skicka dem till medlem@.....

• Behöver du hjälp, mejla 
medlem@steamboatassociation.se eller ring 
Maggan 073 321 44 83

https://steamboatassociation.se/forums/topic/testa-nya-hemsidan/
mailto:medlem@steamboatassociation.se
mailto:medlem@steamboatassociation.se

