
 

 

Segelsällskapet Aros styrelse kallar 

till Årsmöte den 8 november kl.18.30 

Plats JKVs klubbhus på Framnäs 

 

 Möt upp och kom med idéer. Efter mötet  

bjuder klubben på kaffe med dopp 

JKv



 

 

Ordföranden har ordet 
 

Efter en sommar med varierande väder, de flesta har väl haft både regn, sol, bleke eller 

halv storm, är hösten här, vare sig vi vill det eller inte. Jag gillar dock hösten med bär- 

och svampplockning och lövträdens skiftningar i gult, rött och brunt. Jag har dessutom 

haft tur med vädret och 6 veckors semester så jag är nöjd med min sommar.  

 

I år har jag och familjen gått Göta kanal, vi blev inspirerade av Söderbergs, Porsbys och 

Kiesslings Göta kanalresa förra året och som de berättade om i Arosblad 2006:3. Så in-

spirerade att vi också provade på en annorlunda ”segelsemester”. Fin segling tur & retur 

Västerås/Mem blev det i och för sig, men sen fick motorn jobba. 

 

Vi var väl förberedda och jag hade fått låna sjökort, litteratur, fendrar och planka att pla-

cera utanför fendrarna mot slussväggen (tryckimpregnerad för säkerhets skull) av Urban 

Porsby.  

Vi var också in på Göta kanals hemsida för att kolla in hur man ska slussa utan att få pro-

blem.  

 

Allt gick som en dans och det var inga problem alls att slussa, bara man följde slussvak-

tens anvisningar. Skönt var det också att puttra på motorn i 4,8 knop genom landskapet 

med kossor, gårdar , vackra ängar och skogar. Härligt var det också att sakta glida över 

Roxen, Boren och Vättern lägga till i en fin liten gästhamn, duscha i fräscha nyrenove-

rade sanitetsanläggningar, äta gott på ett trevligt värdshus längs kanalen och titta på hi-

storiska anläggningar efter vägen.  

 

Hela familjen var mycket nöjda med resan. Vad tror ni vi ska göra nästa år? Jo vi ska gå 

Göta kanal igen och då ska vi även segla i Vätterns norra skärgård som ska vara fantas-

tisk. Visste ni föresten att siktdjupet i Vättern är ca 15 m. Blir ni lite sugna, en eskader-

segling kanske skulle vara trevligt!  Fundera på saken. 

 

Nu till tråkigheterna!  

Jag menar soppan och kaoset som gäller angående kajer, vinterförvaringsplatser, trans-

porter, avstängningar av vägar, flytt av båtskjul mm, listan kan göras lång. 

 

Nu är kaoset värre än någonsin, därför kallade FVB till samrådsmöte med våra kära 

förtroendevalda samt tjänstemän på Västerås stad. 

 

Minnesanteckningar från mötet den 18/9, Båtklubbarnas varv. 

 

Björn Blomqvist har bullat upp med kaffe, bullar och kakor och vi var många förväntans-

fulla båtägare som samlats i Båtklubbarnas varv. Äntligen ska vi få klara besked om vad 

som ska ske och hur vi ska få upp våra båtar.  

  

Representanter från Västerås Stad var Mikael Damsgaard och Lars Ljung från Kultur och 



 

 

Fritid, Janne ”Bagarn” Larsson, samt Hanna Kruger och Maud Eskilsson från Fastighets-

kontoret . 

 

Resultat av mötet var minst sagt magert och kan sammanfattat enl. följande;  

Pelarsvängkranen kommer inte upp i ”Skitviken” inte heller mastkranen. Ska man ta upp 

båten på Verksplan får man vända sig till Båtservice eller Gullbergs som tar 800 kr för 

tjänsten. Vill man spola av båten får man köpa denna tjänst för 300 kr. 

Vi får inte använda marken som Gullberg har arrenderat, för att använda egen mobilkran. 

Ingen aktivitet får ske på kajen vid Verksplan före 1 oktober pga. muddringsarbeten. 

Masta av kan man göra  i Mälarparken eller Lögarängen.  

Mastkranen i Mälarparken samt mastställen kommer att monteras ner nästa år. Inga båtar 

kan tas upp på Lövudden i år, på grund av att det inte finns någon kaj.  

 

Lars Ljung menade att varför skall pelarsväng- och mastkran monteras upp i Skitviken, 

det är ju bara några få båtägare som har nytta av den. De som hyr båtskjulen, hyr enl. Lars 

endast marken de står på och inget annat, Västerås stad behöver därför inte hålla med kaj 

och annat onödigt krams såsom kranar och dylikt.  

Han menade också att vi båtägare ska vara glada för den tid som Västerås stad har tillhan-

dahållit det som nu tagits bort. 

Han påpekade att alla som ska in på Båtklubbarnas varv, de som ligger i tältet och de som 

har sina båtskjul får anlita professionell hjälp för att masta av, torrlägga, tvätta och trans-

portera sina båtar.  

 

Mikael Damsgaard mumlade svagt och såg allmänt osäker och missmodig ut när Björn 

påpekade att det är väl i alla fall politikerna som ska bestämma över tjänstemännen och 

inte tvärtom. 

 

Kort sagt. Inga besked, inga beslut, kaoset fortsätter och vinter är i antå-

gande!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 Väl mött på årsmötet den 8 november 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ordf. SSA 



 

 

Arosbladets redaktion består temporärt av: 

Jöran Söderberg, joran.soderberg@cawe.net och  

Bosse Stenström, bo.stenstrom@smutbildning.se 

 

Manusstopp för nästa nummer: 16 februari. Nästa nummer utkommer 9 mars. 

VÄLKOMMEN TILL SEGELSÄLLSKAPET AROS 

  
 SSAros har glädjen att hälsa följande medlemmar som anslutit sig till vår klubb under 2007 

varmt välkomna till vår gemenskap och vår klubbholme Rågsäcken 

 

 Andreas Wernryd (februari) 

Lars Rudberg (april) 

Arild Bjerke med familj Anki, Emma & Linnea (maj) 

Jonas Sundberg med familj Lotta, Oskar, Erik, Emma & Hanna (maj) 

Lars & Catharina Forsberg (juni) 

Rune Stranne (juni) 

Eva Myrin (juni) 

Bo, Birgitta & David Gissler (augusti) 

Karin Deleryd & Anders Nordberg (augusti) 

Jörgen & Suzanne Wolff (september)  

 

Varma hälsningar 

 

 

 

 

 

Ordf. i Segelsällskapet Aros 

Passa på och köp vår ut-

märkta bok om SSA:s 

historia, finns på Hjert-

mans eller hos någon i 

styrelsen 

mailto:joran.soderberg@cawe.net
mailto:bo.stenstrom@smutbildning.se


 

 

Insändare med anledning av Västerås båtuppläggningsplatser,mastkranar och pe-

larkranens existens vid Verksgatan! 

 

Jag är en båtägare som önskar och tror på att båtplatser och uppställningsplatser för båtar 

behövs på olika platser i sjöstaden Västerås. Detta av kostnads-  och   praktiska skäl för 

båtägare samt av konkurrens- och miljömässiga skäl. Varvet som nu flyttas till Verksga-

tan lär ha anor från ca 1880-talet. Varvet drivs och sköts idag ideellt vilket ger låga kost-

nader för kappseglare och båtfolk. Både segelbåtar och motorbåtar samsas här. Bevara 

varvet vid dess nya plats på Verksgatan och låt uppställningsplanen utnyttjas av alla 

klubbar mot en avgift till varvet.  

 

Pelarkranen som var installerad på kajen i viken på Verksgatan är gammal men ypperlig 

för att ta båtar som har egen vagn. Vore synd om den  flyttas till Lövudden eftersom den 

bidrar till ett väldigt billigt sätt att ta upp båtar på upp till 8 ton. Under sommaren använ-

des den också av kappseglare som ville göra rent sina båtar innan SM, RM samt andra 

kappseglingar i Mälaren. Även för gästande trailade båtar till våra kappseglingar. Den 

har också haft uppgiften att alltid vara tillgänglig, även lör-sön- och helger. Ett Måste när 

det gäller haverier. I och med att det var lätt och smidigt att ta i och upp båtar med pelar-

kranen, så behövde man inte använda miljögiftiga bottenfärger utan man kunde använda 

enbart Grundfärg (Primer). Detta sparar miljön. Dessutom behövs inga dyra brunnar som 

separerar ev giftig bottenfärger byggas. (Dessutom får man inte använda giftfärg i Mäla-

ren).  

 

Debatten om att ta bort sjösättnings-kajen vid gamla kraftverket för att istället bygga bo-

städer tycker jag är sorglig. Bygg gärna hus på en del av planen, men spara också en del 

av området vid Kraftverkshamnen för uppställningsplatser till båtar och för sjösättning av 

båtar. Jag tycker absolut att man kan ha kvar en liten marina med gästhamn i Mälarpar-

ken, samt en servicebutik för båtägare. Bygg med fördel också en ny restaurang och krog 

vid sjö-bensinmacken. Det bidrar till god trivsel. Angående parkeringsplatser har antalet 

blivit för få då man gjort en stor gräsplan som ingen utnyttjar bortsätt från några få 

tjigång entusiaster jag sett öva där. Bygg till parkeringsplatser och låt oss båtägare an-

vända dessa som uppställningsplatser på Vintern. Detta gäller även Parkeringsplatserna 

vid dagens Sjömack vid Caféet. Man måste ju utnyttja de platser som redan finns då mar-

ken är dyr och vill användas av många. Ge alla som har båtplatser ett parkeringstillstånd 

så vi får  parkera vid hamnarna. I dag används parkeringsplatserna av gäster till boende 

samt Vattenfestivalen mm. Riv ej alla byggnader så vi måste köra båtarna till lador och 

andra lokaler runt om i Västerås.  Visst kan man köra runt båtarna men det är dyrt och 

tidskrävande.  

 

Planerna på att bygga en båtuppläggningsplats på Lövudden är jag inte så insatt i. Men 



 

 

platsen ligger långt från dagens befintliga marinor och kommer troligen att kosta mycket 

att bygga. Dessutom måste det muddras för en stor summa pengar för att segelbåtar skall 

ta sig in där. 

Ifråga om byggandet vid Verksgatan  hoppas jag dock att nya pelarkranar och mastkranar 

kan installeras där (i stället för att flytta den gamla pelarkranen från Verksgatan dit). Kra-

narna spar tid och pengar åt båtfolk vid båtupptagning av båtar upp till ca 8 ton.  Dessu-

tom är jag för att drift och skötsel av pelar- och mastkranar sköts ideellt av båtintresserade 

vilket gör att de blir tillgängliga nästan 24 timmar om dygnet vid behov. 

Visst finns alternativet att köra dit lyfttruckar och mobilkranar för dem som vill betala för 

det, men det är synd om den stora massan om det blir det enda alternativet. Använd inte 

mer våld än nöden kräver.  

 
Sammanfattning 

Båtar ska stå nära båtplatserna annars bidrar det till ökade kostnader för båtfolket och för-

sämrad miljö för Västeråsarna. Eftersom båtägare bor på olika delar av stan, så tycker jag 

att man bör sprida ut båtuppställningsplatserna i Västerås på fyra ställen; Verksgatan, ka-

jen vid Kraftverket, Lövudden samt några få vid Mälarparken. Västerås slipper då få en 

massa traktorer och bilar med båtar på släp på dåliga vagnar - som ska dras fram och till-

baks längs Sjöhagsvägen för att ta sig till Lövudden, vilket skulle bli fallet om Lövudden 

exploateras.Sätt gärna upp en liten  pelarkran i Mälarparken, där båtarna finns . Eventuellt 

en ny mastkran. Gör västerås till en bra sjöstad för Alla: Båtägare, Boende, Bad och fri-

luftsliv mm.Hoppas innerligt att ni politiker löser detta på ett smidigt och miljövänligt sätt 

för Västerås skull och  marknadsför Västerås som en Sjöstad! 

 

Johan Lindqvist, Båtägare(Insändaren något  förkortad och aktualiserad av redaktionen)  

Foto: Harald 
Lindell 



 

 

M-båts-SM 2007 
 

 M-båtsklassernas styrka och svaghet är att man seglar på egen köl till tävlingarna och i flesta fall  

bor i båtarna. När vädret är vackert är detta en skön upplevelse av social gemenskap, men i busväder 

är det enbart besvärligt. Vädrets nycker bidrar antagligen till att speciellt  M 22-klassen ofta har 

svårt att samla de tjugo båtar som behövs för att man ska få behålla sin SM-status. 

 

 I år var väderleksutsikterna inte de bästa. Trettiorna håller ställningarna, främst tack vare att plasten 

har förnyat  båtmaterialet. Tjugotvåorna är Sveriges enda renodlade träbåtsklass med SM-status, 

vilket å ena sidan är unikt och värt att uppskatta, men å andra sidan begränsar antalet startande båtar 

eftersom båtmaterialet blir äldre och äldre. Med ett nödrop lyckades vi samla ihop 21 båtar och kan 

pusta ut ett år åtminstone. 

 

 Seglingsledningen förklarade lugnande att dom inte skulle skjuta iväg oss om det blåste för hårt 

eftersom dom tyckte att vi skulle vara rädda om ”de gamla fina träbåtarna.” När det kom till skarpt 

läge var man emellertid mera rädda för att inte få ihop det stipulerade minimiantalet seglingar vilket 

ledde till att första dagen präglades av stort manfall i den sista seglingen där startfartyget mätte upp 

11,3 sekundmeter, men där byarna uppe vid kryssrundningen enligt utsago mättes upp till över 15 

meter. 12 tjugotvåor av 21 och 11 trettior av 28 gick imål, vilket förstås förryckte prislistan redan 

från början. 

 

 Trots allt så krånglade alla vi arosbåtar oss runt. Oskar och Häggis i Susa och Erik och jag i Kuling 

börjar bli ganska rutinerade vid det här laget, men Robban och hans alldeles obefarna gast Eva 

gjorde en strong insats som inte bara seglade i mål utan också tyckte det var kul trots att dom enligt 

utsago tappade rorkulten och tvingades styra en bit med en skiftnyckel. 

 

 Andra dagen var mera normal och tredje dagen präglades av lättväder. Totalt genomfördes sju seg-

lingar av åtta planerade vilket ännu en gång visade att seglingsledningen bör ha is i magen första 

dan oavsett om det blåser för hårt eller  för lite. Hittills har det aldrig hänt att man inte har lyckats 

genomföra tre seglingar. 

 

 Henrik Janmark vann programenligt  M 30-klassen och Kristina ”Snurpan” Lundevall lyckades 

efter många års kämpande i toppen ro hem sin första titel i M 22-klassen. M 25-ornas riksmäster-

skap togs hem av Robert Dybeck. 

 

 Samtliga Aros M 22-or gick in bland de tio bästa: Oskar Bergman kom fyra, Erik Stenström kom 

nia och Robban Engblom tia. Fullt godkänt! 

 

 Arostrettiorna gick faktiskt lite sämre än vanligt: Totte Bergman var bäst med en sjundeplats medan 

de övriga var väl samlade på platserna 16-19: Uffe Engblom, Thomas Svensson, Anders Berglind 

och Göran Lindahl i nu nämnd ordning. 

 

 Nästa år går SM-seglingarna i på Ekoln. Vi hoppas på fortsatt gott deltagande från vår klubb även 

då. 

Sm 



 

 



 

 

GUBBSEGLINGEN 2007 
 

I år är det jag som fått äran eller besväret, det beror på hur man ser det, att notera ner något om årets 

gubbsegling, vi får se vad ni tycker om den nya författaren. Helt klart är att man fortlöpande måste 

föra anteckningar, att i efterhand komma ihåg alla detaljer är omöjligt. 

 

Dagen är äntligen här, båten är provianterad med kläder mat och annat som kan vara gott. Jag har 

fyllt, vatten  och köpt lysfotogen till värmaren, 7 liter närmare bestämt, det gäller att vara förberedd 

om det blir kyliga kvällar. 

 

Supreme lämnar Mälarparken 18.30, samtidigt med 

Ubbe och Judde. Det blåser ganska bra och Judde 

hissar, men Ubbe och jag knallar på motorn, det blir 

ju mycket segling i alla fall. Väl framme vid 

Rågsäcken har de flesta kommit och jag knallar iväg 

till den varma bastun i sällskap med Jocke, Nicklas 

och Bosse Stenström. 

Efter bastun sitter vi utanför bastun i den ljumma 

kvällen (14 grader) och ser ut över fjärden med vars-

in kall öl, kan det bli bättre, nej jag tror inte det. 

När vi väl kommer tillbaka till båtarna har alla kom-

mit och vi blir som förra året 23 båtar. Grillarna är 

tända och vi sitter med stora förväntningar och myser på bryggorna och runt grillarna i den fina och 

klara kvällen. 

 

Torsdag 6/9 

Vaknar 07.30 med nackspärr, oj, oj det var 

inte bra. Sune är min räddande ängel och 

smörjer in min nacke med zonsalva och det 

släpper efter ett tag. Dags för frukost, Judde 

och jag har gjort gemensamma matinköp 

och vi bestämmer att jag ska steka Pytt i 

Panna samt koka kaffet och att Judde ska 

steka äggen, köttbullarna samt värma bake-

off brödet. Efter matlagningsbestyren njuter 

vi av den goda och närande frukosten i min 

varma kajuta. 

 

Kl 09.00 är det dags för skepparmöte. I år 

har Lasse Jönsson ordnat en liten överrask-

ning och plötsligt dyker en reporter samt 

fotograf från VLT upp. Det blir ett bra re-

portage som publicerades i torsdagens tidning med Judde på första sidan. Gissa om Juddes son 

ringde på morgonen och hojtade ”pappa, pappa du är i tidningen” 

 

Första startgrupp glider i väg kl 10.00 i mycket lätt vind som dock ökar något under dagen. Jag 

startar i andra gruppen 10.15 med Lasse J i sin Linjett och Håkan i sin Scampi strax före, Jocke i 

sin Scampi glider iväg strax efter. 



 

 

 

Som vanligt sätter jag spirbommen, sen är det bara att köra. Seglar utan allt för stort besvär ifrån 

Håkan och Jocke. Lasse som helt tappar fart på Ridöfjärden tar jag före Aggarösundet, startgrupp 

ett kommer jag ifatt på Granfjärden samtidigt som solen bryter fram. Det är varmt i luften, vinden 

blåser, solen skiner och det fräser om bogen, 

kan man ha det bättre,  jag får en tår i ögat. 

Vid målgången utanför Hallingön är endast 

Jörgen, Sten, Harald och Erkki före mig. Erkki 

har dock startat i fel startgrupp och hade inte 

ens vid middagen teoretiskt sett kommit i mål. 

 

Efter Hjulsta hissar jag, Judde, Erkki, Jörgen 

och Bosse segel igen och vi får en jättefin kryss 

upp mot Kolarudd. Väl framme, är bastun som 

vanligt tänd och nu gäller det att skynda sig dit 

annars är det stor risk att man får basta stående. 

Efter bastu med dopp i det 14 gradiga vattnet, 

på med lite fjollolja under armarna och rena 

kallingar, sen gäller det att försöka svara på de svåra frågorna som Gotlandsjanne knåpat ihop. 

 

19.00 serverades mat i klubbhuset, i år blir det en god Jansson frestelse, sallad och hårt bröd. 

Schysst att sätta sig vid dukat bord. Kvällen blir trevlig med allsång, ackompanjerat av Erkki, 

Sune och Lennarts dragspel. Ubbe som vanligt i toppform med gitarren sjön låtar av Cornelis och 

Bellman. 

 

Hur gick det då med dagens tävlingarna? Jo frågesporten vanns av Torgny Söderberg, sällskapets 

levande uppslagsverk och dagens segling av Harald som verkligen är svårslagen. 

Kvällen avslutas med en sängfösare  i Gunnars Bavaria 37, oj vad stort 10 pers och inte ens 

trångt. 

 

Fredag 7/9 

Vaknar 08.00 av det välbekanta dunket i pulpit när Erkki går sin morgonrunda. Kryper ur kojen 

och spanar ut över den spegelblanka fjärden där ett fågel-

sträck korsar himlen på låg höjd. Hösten är på väg det 

känns i luften  och syns när man tittar på björkarna som 

börjar skifta i gult, verkligen en vacker morgon. 

 

Jöran informerar under skepparmötet att vi ska köra lag-

kapp i dag så vi blir indelade i tre lag, det gula, det blå 

och det röda. Genast blir det taktiksnack i de olika lagen, 

kul med lite nya inslag i seglingen. 

 

Vid start är det fortfarande ingen vind så tyvärr blir det 

motorgång några timmar. På Arnö-fjärden strax efter 

linfärjan börjar solen titta fram och det börjar krusa sig lite på vattenytan, hoppas att det kommer 

lite vind, så vi får segla. 

 

Vid Hummeskär söder om Dansken är det äntligen dags för start, en något förvirrad start må jag 



 

 

säga, nåväl alla kommer i väg till slut och sträcker 

ner mot Hagskär. Urban och Tommy Trassel får bra 

starter och sticker i väg med god fart trots den något 

svaga vinden. 

 

Efterhand ökar vinden något och vi styr kosan ner 

mot Hagskär där Leif väntar. Jag håller mig på mit-

ten av fjärden för att få fri vind, det visar sig dock 

vara ett dåligt val. Sune som sträcker upp mot väster 

och får bättre drag trots den sydvästliga vinden och 

kommer till slut i mål som dagens segrare. 

 

15.30 har alla krånglat sig in sig i den trånga men 

mysiga hamnen, full aktivitet råder när alla beslår segel och ordnar för kvällens aktiviteter. Här 

finns ingen bastu, men ett dopp måste det ju bli, det gäller att hålla sig ren. Urban, jag och Jocke 

drar på oss badbrallor och glider ner i det kalla, klara vattnet för ett svalkande dopp. 

 

När vi knallar upp till grillen 18.30 har Erkki sett till att glöden är riktigt fin. Vi samlas runt den 

varma grillen och det blir riktigt trång på grillgallret fast det är stort. Vi avnjuter våra köttbitar på 

altanen till klubbhuset under det att  kvällen sakta blir mörkare och våra fotogenlampor sprider sitt 

milda ljus i kvällen. 

 

Den här kvällen blir det avslutning i min båt, jag spelar Bryan Ferrys nya skiva med tolkningar av 

Dylan och Judde bjuder friskt på min öl. När kvällen är slut ligger en ensam öl kvar i kylen. 

 

Lördag 9/9 

Vaknar till en gråmulen dag med lätt regn. Efter den sedvanligt stadiga frukosten med Judde är det 

skepparmöte vid strandkanten. Vi ska köra lagkapp i dag också, igår vann det blåa laget, få se om vi 

vinner i dag också. 

 

Jag startar som vanligt i andra gruppen 10.15 i en inte allt för hård vind (5-7 m/s)  från SV. 

Vi går upp mot Bohus klubb som vi ska runda om babord sida de flesta klarar det utan att behöva 

slå. Jag gnetar mig upp genom fältet med min förträffliga mylargenua och vid Bohus har jag kom-

mit i fatt startgrupp ett. 

 

Runt Bohus och tar sikte på Mun-

ken som vi ska ta om styrbord sida. 

På väg upp mot Munken seglar jag 

förbi ElKarlsson, oartigt nog på 

lovart sida, som naturligtvis kom-

menterar detta tilltag. Lasse J ligger 

strax före när vi rundar Munken, det 

finns en sten där så jag går i Lasses 

kölvatten för säkerhets skull. Vi 

sträcker över fjärden mot Kolsundet 

där Leif och Lennart ligger på lur 

någonstans i vassen. 

 

Jag går om Sten som verkligen har 



 

 

bra fart i sin Vega jag  lyckas även sega mig förbi Lasse 

innan målgången vid gröna pricken vid Hermansskären. 

Trots att jag helt tappar fart strax före målgången och med 

fasa ser  hur Lasse närmar sig med 3 knop får jag målsignal 

före Lasse. 

 

Bara Sune och Jörgen i sina B31or har kommit i mål strax 

före mig, undrar hur det gick idag, det kändes i alla fall bra. 

När jag fått ner mina segel, öppnar sig himmelns portar och 

det kommer ett riktigt skyfall, tur att det finns riktiga kläder 

och att jag har köpt sådana fast de var dyra. 

En efter en kommer de andra glidande och vi går i samlad tropp till Stallarholmen. Regnet upphör 

efter hand och vi går på motor till Askholmen som vi anländer till strax efter 15.00 

Alla förtöjer utan större missöden, Ubbe får visserligen en liten bottenkänning men inget att oroa 

sig för. Efter de sedvanliga bestyren bjuder jag in mig själv till Gotlandsjanne och blir bjuden på 

en liten Whiskypinne som verkligen smakar bra efter 

regnet. 

 

Plötsligt ropar någon att bastun är varm, nu gäller det 

att skynda sig för den här bastun är inte stor, det blir 

snabbt många gubbar inne i bastun och andra som får 

vänta på sin tur utanför. Termometern på bryggan 

visar 13 grader men det känns faktiskt varmare i vatt-

net. 

 

Kl 19.00 är det samling i klubbhuset, men först lite 

matlagning. Judde och jag ska äta stekt fläsk och 

bruna bönor. Jag föreslår att Judde ska steka fläsket i sin båt, men han vägrar så det blir min upp-

gift, OJ OJ vilket stekos. 

 

När alla är bänkade blir det prisutdelning och genomgång av dagens frågesport som vanligt vanns 

av Torgny. Tordagens seglingarna vanns av Harald, fredagens av Sune och  lördagens av mig, det 

tackar jag min mylargenua för, den börjar dock bli oroväckande tunn, måste köpa en ny kanske. 

Det blir som vanligt en trevlig kväll med allsång ackompanjerad av Erkki på sitt kära dragspel. 

Kvällen bjuder också på en sångdebut, när Judde efter lite tjat klämmer i med Ålefiskarns vals, ett 

bejublat framträdande. Ubbe stämmer som vanligt upp med Lennarts goa gitarr och sjunger skön-

sång. Så småningom hamnar vi i Juddes båt för trevlig samvaro med CD-musik, många skratt och 

en sängfösare. Kryper till kojs 00.30 och somnar bums. 

 

  

Söndag 9/9 

Efter en snabb frukost och skepparmöte i den kyliga morgonluften bär det iväg mot Strängnäs, 

vinden är fin så de flesta hissar segel. Vi får vänta ca 20 minuter på att Tosteröbron ska öppnas, går 

på motor med satta segel till Björktorp där vi åter börjar segla. Plötsligt ser jag Lennarts motorbåt 

ligga i vassen, vad nu då? Han hade ju bråttom hem och stack ju iväg en timme före oss andra! Det 

visar sig att hans motor har stannat. Sjöräddingen dyker upp och Lennart får bogsering till Väs-

terås. 

Det blir en riktigt fin segling, speciellt på Granfjärden, vissa mellanlandar på Rågsäcken,  men jag 

och Judde fortsätter dock till Mälarparken. Redan slut ! Ja, så är det när man har roligt ! 



 

 

Familjesegling med KM 2007 
 

 Prognosen för lördagens segling var 2 m V med ökning till 4 m V under eftermiddagen. 

Med de vindutsikterna planerade vi en bana på ca 8 Nm. 

Under förmiddagen låg nu yttre Västerås fjärden som ett ny bonat golv! Inte en vindkåre 

syntes, för att vi skulle få en kryss blev första rundning upp vid Hovarens fyr för att sedan 

fortsätta runt vattenmärket Östraholmen-Björnö sedan hem till Rågsäcken, totalt 5,2 Nm. 

Vi hade dock starka tvivel på att vi skulle hinna runt banan på idealtiden två timmar under 

rådande vindförhållanden. 

Strax före första start, vi seglar omvänd LYS först i mål skall vinna om vi seglar på beräk-

nad tid, kom vinden från S! Vindvridning mot V efter ca 30 minuter samt ökande, nu gick 

det undan! Banan avverkades på strax över en timme. Omräkning gav vid handen att vi 

hade fått två båtar på samma tid i mål, en dam och en herre. Trean också kvinnlig rorsman, 

kom 12 sek efter vinnande båtar, gasten är fullt på det klar med var han sinkade dessa se-

kunder. Fjolårets klubbmästare låg sist och hade full kontroll på hela fältet. Klarade sig 

dock från en sista plats tack vare medtävlare.  

 

Jöran S 

Jag tackar alla som varit med och bidragit till att årets Gubbsegling lämnar minnen som värmer långt 

in på hösten. 

 

Jag vill också passa på att tacka vår eskaderledare Erkki som ordnat med gästhamnar, mat på Kola-

rudd och dragspelsmusik. Jöran som har sammanställt alla resultat i sin dator. Leif och Lennart som 

agerat start- och målbåtar.  Janne P som sett till att vi fått motionera hjärnan med frågesport. Ubbe 

som förgyllt kvällarna med sitt gitarrspel. 

 

Ett förslag från mig är att minnesanteckningar förs av någon annan nästa år, så att det blir lite mer 

variation i berättelsen. 

Jan Eklund vid pennan…….. 

 



 

 

Donationen av A 22 nr 212, Brittsol 2. 
 

 En dag i vintras fick Anders Berglind, Fritidsbåtsmuséets eldsjäl, ett mycket intressant mail. Det 

kom från Björn Holmgren som ville donera sin A 22:a till Fritidsbåtsmuséet. Anledningen var att 

han hade skaffat en större båt och att han vid försäljning av en tidigare båt  hade upplevt att köpa-

ren vanskötte båten. För att försäkra sig om att den skulle bli väl omhändertagen erbjöd han båten 

till muséet som representations- och utställningsbåt.Vi blev förstås eld och lågor, speciellt som 

medföljande foton visade en utsökt vacker båt, ganska stor för att vara byggd på 30-talet. 

 

  Hon har måtten 12,20 x 2,12 och är ritad av Tore Holm. Beställaren var ett konsortium i KSSS 

under ledning av Sven Salén. Han var mycket angelägen om att hålla ner vikten varför hon bygg-

des i oregon pine med instruktioner till varvet, Arendalsvarvet i Göteborg, att vikten skulle hållas 

nere så mycket som möjligt. Salén beställde ytterligare en 22:a i oregon pine, nämligen So Long. 

Dessa tycks vara de enda 22:orna i detta ovanliga träslag. Gissningsvis kan man anta att vikten 

avgjorde materialvalet. 

 

 Holm ritade i slutet av tjugotalet ett par 20-årstjugotvåor och  senare flera B 22:or. De första A 

22:orna han ritade i slutet av tjugotalet var extremt små (Haid nr 102 hade exempelvis måtten 

10,20 x 1,77). 1936 hade han dock kommit underfund med att större var bättre. Brittsol är ovan-

ligt kraftig för sin tid: Hon påminner ganska mycket om Reimers trettior från samma tid och är 

klart volyminösare än Beckers båtar. Holms senare trettior och fyrtior är alla ganska stora. Hans 

sista 22-ritning visar en konstruktion med måtten 13,22 x 2,26. Den bör ha varit långt före sin tid, 

men byggdes aldrig. Namnet Brittsol återfanns i min barndom på en tjugoårstjugotvåa som bygg-

des av Gustaf Hellstrand i Västerås, men han har aldrig haft något att göra med Brittsol II. Vi får 



 

 

forska vidare i den frågan. Ursprungsnamnet var Jasså. 

 

 En hel del finns att göra på båten. Vantinfästningen måste ses över, skarndäck och däcksduk bör 

renoveras, renskrapning av fribord (varsamt och lite vanskligt förstås) och en uppfräschning i all-

mänhet står på programmet för hösten. I nuläget är det viktiga att hon snabbt kommer i sjön givet-

vis. 

 

 När detta skrivs ligger hon på  en egen, donerad båtplats. Runes Färger i Västerås har donerat 

material och MSF har bekostat frakten från Pataholm, så hittills har vi inte behövt röra startkapitalet. 

 

 ”Hon går som ett spjut”, tycker Ola Häggström som varit ute och seglat under sommaren. Hon ba-

lanserar väl och är lätt på rodret. Hon är vacker också vilket bör framgå av bilden. 

 

 Vi har redan ordnat vinterförvaring i en (ouppvärmd) lokal under tak. Vi kommer att kontakta Tho-

mas Larsson för att få expertråd om vad som bör göras. Principen blir att skynda långsamt för att 

inte ta kål på intresset och för att undvika förhastade åtgärder. Sannolikt kommer vi att börja uppi-

från, alltså med däcket och mahognyn för att senare arbeta oss neråt. Vi har också ett förmånligt 

avtal med Västerås Segelservice som hjälper oss med block och tågvirke. 

 

 Vi har vissa förhoppningar om att kunna delta på jubileumsseglingarna nästa år, dock utan att kon-

kurrera med storfräsarna. Men, som baron de Coubertin sa: ”Det viktiga är inte att vinna utan att 

delta”. 

Sm 

Bryggel på Rågsäcken 
 

Nu är första etappen avslutad. 

Det finns nu uttag på ponton-

bryggan samt på bryggan bort 

till hängbryggan. 

Nyckel kan kvitteras ut av 

medlemmar till en engångs-

kostnad av 500 SEK. Denna 

summa avser investerings-

kostnader samt att täcka den 

lilla ökningen av elförbruk-

ningen som kommer att upp-

stå. Installationen är ej di-

mensionerad för att ansluta 

stora förbrukare typ Kupévär-

mare. 

 

Nyckel kvitteras hos: 

Jöran Söderberg 

076-280 43 45 



 

 



 

 



 

 



 

 

Varvet 
 

Båtklubbarnas Varv har nu flyttats till Verksgatan, med den nya adressen Varvsgränd 

9.  Vi håller just nu på att slutföra bl a målning inomhus och kommer att börja inflyttning i 

mitten av oktober. 

 

Ansökan (ej bindande) om inomhus- eller utomhusplats för vintern 08-09 kan Du göra re-

dan 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. 

Kräftskivan 2007 
 
 Till årets kräftskiva mötte strax över 70 vuxna och barn upp och det känns verkligen roligt att det är 

ett ökande antal som väljer att fira höstens intåg med kräftor och tillbehör på Rågsäcken. Nytt för i 

år var att vi förstärkte maten med god skinkpaj från Sportköket. Det var en mycket uppskattat idé 

från Rigmor och som gjorde att alla verkligen blev mätta och belåtna. 

Efter maten och kaffet dansade vi till riktig dansorkester när Lennart Hjorth med orkester spelade 

upp. Jag hoppas att alla festdeltagare tyckte att det var en lyckad kväll med god mat, trevlig dansmu-

sik och trevligt umgänge. 

 Jan Eklund 



 

 

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 sä-

songen. 
 

Vi har 
 

 Vi har Hempels båtfärger   LEFant Marinline 
 NM Båtepoxi     Sjökläder från Westcoast 
 Marinplywood      Teak och mahogny 
 Båtlyft med truck 

 

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 

Jour telefon: 0705-41 12 60 


