
FILMINSPELNING I MJÖSUND 
31/8 – 2/9 2019 
 
Bryggföreningen har blivit kontaktad av produktionsbolaget bakom den populära TV-serien ”Vår 
tid är nu” som sänds på SVT. De vill använda Startberget, sjöbodarna och bryggorna för 
inspelning av ett avsnitt som ska sändas kring jul och de behöver en fullständig 50-talsmiljö.  
Huvudpersonerna ska bland annat anlända med båt och fira midsommar ute på udden. 
 
För att detta ska fungera krävs: 
 

• Samtliga båtar på Brygga 3 och 5 behöver flyttas under den aktuella helgen, så att 
bryggorna blir helt tomma. 

• På Brygga 4 behöver de 5 första båtarna på båda sidor flyttas. 
• Segelbåtar med aluminiummast på samtliga bryggor behöver flyttas bort från Mjösund 

då de annars kommer med i bild över bodarna. 
• Samtliga båtar som berörs behöver vara flyttade senast fredag 30/8. 

 
 
De kommer eventuellt att ta bort förtöjningsgods som hänger kvar, och sätta tillbaka det efteråt. 
Vissa andra anpassningar kommer att göras, men de garanterar återställning. 
Som ni förstår innebär det här en del jobb för oss alla, men vi kommer också att få en viss 
ersättning för besväret. Detta och att det är kul att ”sätta Ödsmål på kartan” har gjort att vi i 
styrelsen tackat ja. 
 
Var kan jag lägga min båt under den aktuella perioden? 
 

• Brukar du ändå ta upp båten i slutet av augusti kanske du kan göra det innan 1 
september? 

• Den yttersta delen av brygga 4, plats 420 och uppåt, kan vi använda (OBS – Gäller ej 
för båtar med aluminiummast). Försäkra er om att det är ledigt innan ni nyttjar en plats 
som ni normalt inte använder – Saknas det tampar och förtöjningsgods är det kanske 
rimligt att anta att platsen kan disponeras över den aktuella perioden. 

• Vi har tillgång till hela gästhamnen i Stenungsund som disponeras fritt strax före, under 
och efter inspelningen. För båtar med aluminiummast så är det detta alternativ som 
erbjuds. Ingen avgift eller särskild anmälan krävs. 

 
Behövs hjälp med att flytta er båt är ni välkomna att höra av er så hjälps vi åt.  
Tack för er hjälp och förståelse! 
 
/Styrelsen 
 


