Välkommen till
Säcköppning och vårmöte
Den 19 maj öppnar vi äntligen vår fina
klubbholme för säsongen.
Vi träffas kl 10.00 och städar bort vintern ur
klubbhuset, lägger bojar, krattar löv och gör
sommarfint.
Kom och hjälp till, är vi många går det lätt och
fort.
Kl 14.00 håller vi vårt traditionella vårmöte,
där ni medlemmar har möjlighet att framföra
Era åsikter och idéer direkt till styrelsen.
Efter mötet bjuds det på kaffe med dopp.

Ordföranden har ordet
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Efter en kort vinter har våren äntligen kommit och de flesta har vid det
här laget sjösatt och säker också varit ute och känt på vindarna.
Till dagens utskick har vi bifogat en inbjudan till SS AROS
jubileumsfest som går av stapeln den 2 juni på Rågsäcken. De som
tänker deltag i festligheterna, många hoppas jag, skickar in den
bifogade blanketten till mig så fort som möjligt. Jag ser helst att ni inte
ringer in anmälan utan tanken är att blanketten ska användas.
I förra numret informerat jag om läget vad gäller flyttkarusellen kring
vinteruppställningsplatser-na och VFBs frågor till alliansen inskickade i
februari. Inget formelt svar har ännu lämnats av aliansen och planerna
verkar ha gått ner på lågvarv.
Jag har fått följande information av Jonny Meijer (BSL) som är initierad
i frågorna.


Alliansens vallöften var i viss mån var dåligt förankrade i
verkligheten bl a avgjordes frågan om serviceföretagens flytt till
Lillåudden genom att fastighetskontoret tecknat bindande avtal
med Gullbergs strax innan valet. Samma gäller Lövudden, där
båthus-föreningen enligt sitt avtal med kommunen givits rätt till
ekonomiska kompensationer om den nya hamnen inte skulle
medge upptagning av stora båtar från sep 2008.



Teknik & Idrott har nyligen utvärderat inkomna anbud på
byggnation inkl muddringar för nya hamnen på Lövudden.
Resultatet blev närmast chockartat: budgeterad kostnad
överskreds med 20 MSEK förmodligen på grund av den just nu
överhettade bygg- & anläggningsmarknad. Finansiering för
detta saknas och man arbetar nu på att hitta någon form av
lågbudgetlösning med en provisorisk kaj plus flytbrygga för att
ej komma i konflikt med de nya båthusägarna på Lövudden
hösten 2008.
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Planerna på båtuppläggning
intill Johannisbergs
3
flygfält har övergetts av alliansen. Området kan
på sikt, efter flytt av privatflygverksamheten till
annan ort, istället komma att utnyttjas för
bostadsbebyggelse.

Konsekvenserna av detta måste bli att nuvarande
situation med vinteruppläggning på Kraft-verksplanen
permanentas till stora delar, möjligen drar man ihop
uppställningsområdet längre mot Kraftverkshamnen.
Efterfrågan på mark för bostäder blir styrande för takten
men under alla förhållanden kvarstår den av alliansen,
sedan april 2005 (VLT mm), föreslagna principen med
integrationen
av
båtuppläggningsplatser
och
bostadsbebyggelse
mellan
Mälarparken
och
Kraftverkshamnen.
Sedan har vi problemen kring Mälarveckorna nere på
Lögarängen då flera båtägare med båten liggande vid
Lögarängshamnen, från tidigare år, rapporterat stora
svårigheter bl.a. att komma fram till sina båtar med bil,
avsaknad av parkeringar etc. BSL har i år lyckats få med
en medlem, Claes Göran Gustafson, i Mälarveckornas
referensgrupp med uppgift att tillvarata båtägarnas
intressen under Mälarveckorna. Claes Göran, som själv
har båten inom berörd zon kommer att ge lägesrapporter
till VFB vad som händer, tex om den tillfälliga
bortforslingen av all båtuppställningsmateriel etc.
Slut citat
Väl mött på vårmötet den 19 maj

Ordf. SSA
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Övningsseglingar 2007 totalt fyra sidor
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Efterlysning
Arosbladet söker redaktör/redigerare
Arbetet består i att redigera material som inkommer från styrelse och
medlemmar. Hans Holm har gjort detta i Indesign som sedan levererar en pdf som kan lämnas direkt till tryckeriet.
Sammanställning av material sker löpande under säsongen för att
sedan kunna publiceras i lämpligt nummer. Det finns en färdig plan
för vad varje nummer skall innehålla som fastställs av styrelsen.
Intresserad?
Kontakta ordförande Jan Eklund 14

SS AROS Sommaraktiviter 2007
15

16 maj

Påminnelse!
Sista dagen för anmälan & betalning för
deltagande i SSAROS 100 års jubileum den 2
juni.

19 maj

10.00 Vi träffas för att öppna Säcken, städa
klubbhuset lägga ut bojar, räfsar löv mm.
14.00 Vårmöte, efter mötet bjuder klubben
på fika med dopp

2 juni

12.00 Jubileumsseglingar, anmälan göres på
plats
19.00 Jubileumsmiddag, se separat inbjudan

22 juni

Vi firar traditionell midsommar med dans
runt stången, tipspromenad för barnen, mm
Se separat program. Ingen föranmälan behövs

1 sept

12.00 Familjekappsegling, anmälan göres på
plats
19.00 Kräftskiva med dans till Hjorths orkester,
Anmälan till Lotta Holm 021-132820
Alternativt ringer ni till mig 021-141689 (kväll)

5-9 sept

Den traditionella gubbseglingen genomförs
Ensamkapp på skoj med många deltagare.
Anmälan till Erkki Woltter 021-41 60 27

22 sept

Vi stänger Säcken för året. Efter genomfört
arbete bjuder klubben på ärtsoppa med punsch

Välkommen till Rågsäcken sommaren 2007
Jan Eklund ordf SSA

Arosbladet
Vår redaktör för bladet de senaste åren, Hans Holm har i samband
med årsmötet meddelat att han lämnar sitt uppdrag. Som nybliven
15ombyggnad känner han att han
tvåbarnsförälder med ett hus under
inte kan göra ett fullgott arbete. Vi tackar honom för utmärkt arbete
som lyft bladet flera steg kvalitetsmässigt.
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Varvet
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Ditt eget varv – Båtklubbarnas Varv i Mälarparken kommer
när flyttens alla pusselbitar är på plats att byta adress till Verksgatan/Lillåudden eller Marinan som båtkvarteret kommer att heta.
Trolig gatuadress blir Mälarstrandsgatan.
Varvsflyttens tidplan kommer enligt kommunens ansvariga att innehållas vilket innebär att vår verksamhet endast kommer att ligga
nere maj – september och att vi kommer att återstarta verksamheten
på nya platsen i oktober.
Det är i skrivande stund för tidigt att gå ut med detaljer rörande vår
fortsatta verksamhet men vi räknar med endast marginella förändringar.
Ansökan (ej bindande) om inomhus- eller utomhusplats för vintern
07-08 kan Du göra redan nu. Adresser finner Du i vår lilla annons
härintill. Ansökan om utomhusplats kan Du också, för närvarande,
även göra på Teckningslistan på anslagstavlan inne på stora varvet.
/Bernt A.
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Välkommen in till oss i vår
båtvårds butik i Mälarparken.
Där kan du få hjälp med det som
du och din båt behöver inför sommar säsongen.
Vi har
Vi har Hempels båtfärger
NM Båtepoxi
Marinplywood
Båtlyft med truck

LEFant Marinline
Sjökläder från Westcoast
Teak och mahogny

Vi önskar en varm och trevlig sommar
Tommy & Carina
Öppettider:
Månd, tisd, tors, fred. 12.00-18.00
Onsd 12.00-19.00
Lörd. 10.00-14.00
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Segelsällskapet Aros 100 års jubileum
På ett välbesökt årsmöte bestämdes att vi skulle fira 100 årsjubileum på Rågsäcken i juni.
Planeringarna har kommit igång och tidpunkten är bestämd
till lördagen den 2 juni. Boka av dagen i Er almanacka redan nu.
Eva Stenström och Siv Jonsson kommer att stå för en stor del
av planeringen vad gäller festmåltiden. Jag har också ett antal andra som är intresserade att hjälpa till med arrangemanget i övrigt, men fler behövs! Den som vill vara med om
att planera för en historisk fest, hör av sig till mig, alla behövs.
Vi kommer att dansa till levande musik och bandet är redan
bokat. För Er som inte längre har egen båt eller av annan orsak har svårigheter att ta Er till/från Rågsäcken kommer
transportbåt att ordnas.
I samband med jubileet kommer det också att arrangeras jubileumsseglingar enl. gammal tradition.

Seglarhälsningar
Jan Eklund
Ordf. SSA
Passa på och köp vår utmärkta bok om SSA:s
historia, finns på Hjertmans eller hos någon i styrelsen
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27/2
8/3
12/4
4/5
19/5
19/5
2/6
22/6
16/8
18/8
1/9
5-9/9
22/9
4/10
19/10
1/11
8/11

Arosbladet
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Arosbladet
Säcköppning 10:00
Vårmöte 14:00
100-årsjubileumsfest, Rågsäcken
Midsommar
Styrelsemöte
Västeråsregattan
Familjesegling- Kräftskiva
Gubbsegling
Säckstängning
Styrelsemöte
Arosbladet
Styrelsemöte
Årsmöte

Kalendarium för Segelsällsakapet Aros 2007
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26/5 Sundbyholmsregattan, KSS/KSK
9/6 Lögarängsregattan
16/6 Torshälla öppna
18/8 Västeråsregattan, SSA
26/8 Granfjärdsrundan, WSS
1/9 Svearnas ordinarie, SSSv
1/9 Lagkappsegling, WSS
2/9 Reservdag för lagkappsegling.
8-9/9 WSS 24-timmars
22/9 Höstregatta i Västerås.

Seglingsprogrammet

Vadstena
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