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Ordföranden har ordet
Hej seglarvänner.

I år har styrelsen fått fyra nya ansikten som
www.ssaros.nu.
Jag tackar de som avgått och hälsar de nya vä

Ny vice ordförande är Lennart Hjorth som un
ter är Joakim Sundstedt, Lena Axén Söderbe
över som webbmaster efter Fredrik som har t
na material till David via hemsidan.
Vad gäller hemsidan så måste vi av datateknis
innebär vet jag inte i nuläget. Jag hoppas doc
och att adressen kommer att bli densamma.
Ny klubbmästare är Anita Nyholm som är sam
att sköta klubbmästeriet tillsammans med Rig

Det känns jättebra att valberedningen har lyc
föryngra och få in fler kvinnor i styrelsen. Do
vår himmel, i och med att Bengt Arnryd på gru
ordförande i kappseglingskommittén. Bengt ha
entusiasm tillsammans med kappseglingskomm
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som presenteras på vår hemsida

ya välkomna.

m under några år varit ledamot. Nya ledamöerberg och David Gissler. David tar också
har tagit sabbatsår från sjölivet. Skicka gär-

kniska skäl tyvärr byta webhotell. Vad detta
dock att avbrottet kommer att bli kortvarigt
a.
sambo med Lennart Hjorth. Anita kommer
d Rigmor Söderberg och Pia Eklund.

r lyckats så bra i sitt arbete med att både
. Dock har ett stort moln tornat upp sig på
å grund av privata skäl tvingats hoppa av som
gt har under många år, med stor kunskap och
ommittén sett till att vår kappseglingsverk-

entusiasm tillsammans med kappseglingskomm
samhet och våra övningsseglingar har fungera

Jag tackar Bengt för de åren som varit och fu
en ersättare. Detta kommer troligen inte att
tas av vem som helst. Personen i fråga behöve
ling, banläggning och kunskap om regler och pa
Jag ber Er alla att fundera hur vi ska lösa det
mötet. Den som ställer upp kommer att få ade
stöttning av Michael Zeeck.

Som vanligt har vi bifogat inbetalningskortet
Arosblad. Tänk på att betala in avgiften i tid,
utgifterna är många.
Har ni flyttat, bytt båt eller telefonnummer g
ningskortet så att ni får rätt uppgifter i matr

Den som vill vara med på maillistan skickar ett
jan.eklund@malarhalsan.se

Som alla säkert redan vet, beslutade ett enigt
mar) i år betalar in 100 kr extra utöver medl
mer att gå till ommålning av vårt klubbhus som
2

ommittén sett till att vår kappseglingsverkgerat.

ch funderar samtidigt på hur vi ska få fram
att bli helt lätt, eftersom uppgiften inte kan
höver ha en viss erfarenhet av tävlingssegh paragrafer.
a detta problem som måste vara löst till vårå adekvat utbildning av kunniga lärare och

tet för medlemsavgiften till årets första
tid, den är de enda inkomster vi har medan

mer glöm inte att notera detta på inbetalmatrikeln som publiceras i nästa Arosblad.

r ett mail till mig på

enigt årsmöte att vi alla (även hedersmedlemmedlemsavgiften. Pengar som oavkortat komsom är i stort behov av färg och skötsel.
2
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På grund av det dåliga isläget har vi i år inte k
Rågsäcken. Vi får istället samla krafter till at
blivit väder för detta.

Vad gäller cirkusen runt hamnanläggningar, ka
har ett antal möten med de styrande genomfö
sedan senaste Arosbladet.
Vid VFBs möte den 21 november 2007 med La
nades ett antal frågor som skulle besvaras sk

Vid möte den 7 februari, med Lars Ljung (Väs
på uppdrag av Västerås Stad) fick VFB inform
Västerås Stad har tillsatt Bo Stenström för a
läggningsytor, samordning av driften mellan ga
mer samt parametrar för prissättning. Bosse
med VFB, för att få våra synpunker och utred
den 1 april.

Vad gäller upplåtelseformer finns tre alternat
1 Arrendeavtal med båtorganisation
2 Arrendeavtal med annan intressent
3 Entreprenadavtal om ej arrende.
VFB meddelade att vi som båtägare är intress

3

te kunnat genomföra någon slyröjning på
ll att skrapa och måla vårt klubbhus när det

r, kaj- och uppläggningsplatser, kranar etc.
omförts samt ett flertal insändare skrivits

d Landerdahl, Kugelberg och Damsgaard läms skyndsamt.

(Västerås Stad) och Bo Stenström (utredare
formation om följande;
för att utreda och klargöra behovet av uppan gamla och nya ytor, tidsplaner, driftsforsse avser att ha fortlöpande diskussioner
tredningen skall avrapporteras till Västerås

ernativ

resserade att sköta driften själva på något

VFB meddelade att vi som båtägare är intress
sätt, antingen genom en ideell organisation ell
vi själva kontrollen och kan förhindra att kost

Vad gäller Kraftverkskanalen (Skitviken) med
ningsplatser (3m & 4 m) samt en väntbrygga k
VFB.

Jag slutar med att nämna lite om tidsplanen s
2008 våren - Uppställningsytor på Notudden m
2008 hösten – Båthamn, spolplatser och upplä
300 båtar erbjuds uppläggningsplats.
2009 hösten – Anläggning av uppläggningsplats
2010 - Etapp 1 på Johannisberg klar.
2011 våren – Båtuppläggningen flyttad till Löv

Tidsplanen innebär att båtar som idag har sin
Centrala Mälarstranden har viss möjlighet att

Seglarhälsningar
Jan Eklund
3

resserade att sköta driften själva på något
n eller en ekonomisk förening. På så sätt får
kostnadena skenar iväg allt för mycket.

meddelade Lars att en mastkran, 2 blötläggga kommer att anordnas enl. önskemål från

en som är följande,
den minskas.
uppläggningsytor är klara på Lövudden och ca

platser vid Johannisberg påbörjas.
Lövudden/Johannisberg (1000 – 1300 båtar).

r sina uppställningsplatser på Notudden och
t att vara kvar fram till 2010 ev. 2011.
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Protokoll från SS Aros årsmöte 2007-11
Närvarande : 27 medlemmar inklusive styrelsen
Mötets öppnande
Ordföranden Jan Eklund hälsade alla välkomna.
Mötets behörighet
Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna.

Fastställande av dagordning
Den utlämnade dagordningen godkändes med nå

Val av ordförande för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Bo Stenström
klubban.
Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Harald Lindell och Torgny Söderberg.

Vårmötesprotokollet
Protokollet från vårmötet 2006-05-19 föregående
handlingarna.

Verksamhetsberättelse för 2006/2007
Verksamhetsberättelsen upplästes av sekreteraren
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7-11-09 på Framnäs i JKV:s lokaler

mna.

d några justering.

tröm, vilken tackade för förtroendet och övertog

ående Årsmötesprotokoll godkändes och lades till

raren och godkännandes efter en justering under

Verksamhetsberättelsen upplästes av sekreteraren
punkten segling.

Bokslut för 2006/2007
Bokslutet för verksamhetsåret 2006-10-01 – 2007
Ekonomin är god.Bokslutets godkändes och lade

Revisionsberättelse för 2005/2006
Revisionsberättelse föredrogs av revisorn Gunna
Revisionsberättelsen godkändes.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gång
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för de
Val av funktionärer
Vice Ordförande
Kassör
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot fyllnadsval
Klubbmästare
Ordförande kappseglingskommittén
Ledamot av kappseglingskommittén
Ledamot av kappseglingskommittén

L
om
L
D
Jo
A
v
om
om

2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
4

raren och godkännandes efter en justering under

2007-09-30 presenterades av kassören Bilaga 1.
lades till handlingarna.

unnar Parcrans. Bilaga 2

gångna verksamhetsåret.
ör det gångna verksamhetsåret.

r
r
r
r
r
r
r
r
r

Lennart Hjort
omval Michael Zeeck
Lena Söderberg
David Gissler
Joakim Sundstedt
Anita Nyholm
vakant x)
omval Ola Jeppsson
omval Jöran Söderberg
4
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Revisor
2 år om
Ledamot i varvskommittén
2 år om
Ledamot i valberedningen
2 år O
Juniorledare
2 år V
Arbetskommittén
2 år G
Arbetskommittén
2 år P
Båtrådet
1 år om
Utbildningsansvarig
1 år om
**
Styrelsen lämnar förslag till vårmötet / TS
Firmatecknare för SSA
Enligt SSA stagdar §9 är sällskapets firmateckna
gav Michael Zeeck som varande kassör ett godkä
ta föreningens bankaffärer via internet.

Båtrådet - information från Västerås Förenade Bå
Jan Eklund informerade att VFB skall skicka ett
gett VFB ett förslag på en insändare till VLT. Be
hamnen. Viktiga frågor är mastkranar med masts
båtar. Alla var eniga om att vi måste fortsätta att
kerna.

Varvet – Bernt Abramsson rapporterar
Varvet är fullbelagt. 32 båtar ute, 6 i lilla varvet o
Varvet har en överenskommelse med kommunen
gusti till Verksgatan. Varvet kommer att hyra ma
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r
r
r
r
r
r
r
r
TS

omval Gunnar Parcrans
omval Michael Zeeck
Ola Söderberg
Vakant
Glenn Damberg
P-A Gelin
omval Hans Nordvall
omval Michael Zeeck

cknare ordförande och kassör var för sig. Årsmötet
odkännande att öppna ett bankgirokonto för att skö-

de Båtklubbar (VFB)
a ett brev till Västerås politiker. Bo Stenström har
T. Bernt och Jan kommer att driva frågan angående
mastställ, pelarsvängkranen och blötläggning för träa att bilda opinion och få komma till tals med politi-

rvet och 8 i stora varvet (bara 1 är mindre än 10 m)
unen att varvet skall flyttas under juni, juli och aua marken med hus och mark för uteliggare av kom-

gusti till Verksgatan. Varvet kommer att hyra ma
munen. Flytten finansieras av den kommunala po
Flytten är nu genomförd.

Arosbladet och hemsidan
Jöran Söderberg står för det tekniska. Bo Stenströ
la. Harald Lindell har försett bladet med bilder. D
dom kan få in bilder och texter. David Gissler tar

Rågsäcken
Årsmötet beslutade att i samband med inbetalnin
lopp på 100 kr inbetalas som nyckelmärks för ren

Budget för 2007/2008
Ordförande presenterade en budget för 2007/200
En budget som balanserar med oförändrade årsav
extra engångsbeloppet 100 kr/medlem som är ny
Årsmötet beslöt att anta den presenterade budget

Beslut om medlemsavgifter 2007-2008
Årsmötet beslöt om oförändrade medlemsavgifte
adress och 200 kr för pensionärer.
Motioner
Inga inlämnade motioner.
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a marken med hus och mark för uteliggare av komla pott som är avsatt för flytten från Mälarparken.

enström och Jan Eklund jobbar med det redaktionelder. Dom som jobbar med bladet är tacksamma om
er tar över hemsidan.

alningen av medlemsavgiften skall ett engångsbeör renovering av klubbhuset.

/2008. Bilaga 3.
årsavgifter. Budgeten skall kompletteras med det
är nyckelmärkta för Rågsäcken.
dgeten för verksamhetsåret 2007-2008.

gifter på 500 kr för familjer boende på samma

5
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Nya medlemmar under året – Jan Eklund rappor
Jan Eklund läste upp alla som blivit nya medlemm

Övriga frågor
Michael Zeeck lämnade ett förslag till att Eva oc
i SSAros. Årsmötet beviljade förslaget.
Inga övriga frågor.

Mötets avslutande
Mötesordföranden Bo Stenström önskade den ny
till SSA:s ordförande Jan Eklund.
Därefter serverades kaffe och bullar.
Vid protokollet:
Justeras:
Liisa Lönn
Harald Lindell
Sekreterare
Bilagor:
Bilaga 1
Bokslut 2006-2007
Bilaga 2
Revisonsberättelse
Bilaga 3
Budget 2007-2008

Styrelsen för Segelsällskapet Aros avger härmed f
Gällande perioden 2006-10-01
Styrelsen:

Styrelsen har haft 7 protokollför
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pporterar
dlemmar under året, totalt 11 stycken.

va och Bo Stenström skall väljas som hedersmedlem

n nya styrelsen lycka till och överlämnade klubban

Torgny Söderberg

med följande verksamhetsberättelse för 2007.
0-01—2007-09-30

ollförda sammanträden under året.

Styrelsen:

Styrelsen har haft 7 protokollför

Ekonomin:

Redovisas enligt separat bokslut

Medlemsantal:

Medlemsavgift har varit 500 kr
adress och 200 kr för pensionäre
Antalet medlemmar är fördelade
Seniorer
Pensionärer
Hedersmedlemmar
Totalt

135
62
14
211 p

Hedersledamöter:

I klubben finns följande he
Ulla Andersson
U
Per-Erik Hedlund
A
Birgit Lysell
K
Arne Ringström
M
Ingegerd Söderberg
Er

Båtklubbarnas varv:

Såväl stora som lilla varve
närvarande fullbelagda. Va
son. Varvet har flyttats frå

Rågsäcken:

Det har eldats ris vid tre ol
El har dragits fram till pon
Beslut togs av styrelsen att
öppna för dom som hyr klu
6

ollförda sammanträden under året.

kslut.

0 kr för familj inklusive juniorer boende på samma
onärer.
elade enligt nedan.

35
62
14
11 personer

de hedersmedlemmar:
Ulla Carlsson
Ann-Mari Karlsson
Kjell Nyman
Michael Zeeck
Erkki Woltter

Holger Friman
Nils-Erik Karlsson
Bernt Abramsson
Ulrike Zeeck

varvet har även i år haft god beläggning och är för
a. Varvschef har som tidigare varit Bernt Abramss från Mälarparken till Verksplan.

tre olika tillfällen på Rågsäcken under vintern.
l ponton och långbryggan.
en att vattentoaletterna enbart kommer att vara
yr klubbhuset och när vi själva har fest
6
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Kappsegling:

Juniorsektionen:

Övningseglingar har arran
tre dom.
SSA arrangerade Västerås
SSA var medarrangör till L
båtar och Höstköret den 22
Maltepokalen vanns av SS
Familjesegling med KM g
Gubbseglingen genomförd
Ingen juniorverksamhet ha

Arosbladet:

Klubbtidningen har i år utk
varande ca 230 ex. Mera m
välkommet.

Hemsida:

SSA:s hemsida www.ssaro
pets aktiviteter

Nöjesaktiviteter:

Säsongen inleddes med Sä
Vårmötet genomfördes på
inkl. styrelse.
Midsommar firades på sed
100-årsjubileumskappsegl
2 juni.
Den 1/9 genomfördes fam
Säckstängningen genomfö
För visat förtroende under det gångna verksamhe
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arrangerats vår och höst på tisdagar, vi svarade för

teråsregattan den 18/8 med 19 startande båtar.
till Lögarängsregattan den 9/6 med 21 startande
en 22/9 med 13 startande båtar.
v SSA Aros i lagtävlingen, Granfjärdsrundan.
KM gick av stapeln den 2/9 med 7 startande båtar.
mfördes 6-9/9 med 23 båtar.
et har förekommit p.g.a. brist på ledare.

år utkommit med 3 nummer. Upplagan är för närera material från medlemmarna är som vanligt

ssaros.nu ger fortlöpande information om sällska-

ed Säcköppning den 19 maj.
es på Rågsäcken den 19 maj med 26 medlemmar

å sedvanligt sätt den 22 juni.
psegling och jubileumsfest hölls på Rågsäcken den

familjeseglingen med efterföljande kräftskiva.
omfördes den 22 september.
mhetsåret vill styrelsen framföra sitt tack.

7

Djupvik Åland
7
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Budget SSA verksamhetsår

Justerad budget i enlighet med årsmö

20

Inkomster

Budget 2008 Ve
Konto

Intäkter

Medlemsavgifter
Extra avgift 100:
Övriga inkomster

79 000
19 000
4 000

Segling

Kappsegling

3 000

Arosbladet

Annonser

1 500

Rågsäcken

Uthyrning

5 000

Försäljning

3 000

Festligheter

Klubbmästare

Summa

10 000
124 500

8

såret 2007 - 2008

mötes beslut.
2006 exklusive inkomst och utgifter för SM

Verkligt 2007

Verkligt 2006

84 350

Verkligt 2005

00

78500

00

0

00

4987

35 421

3 592

00

2850

700

3 080

00

0

1 500

3 000

00

4000

4 000

7 800

00

10137

16 032

1 000

00

50433

9 709

10 017

00

150907

151 712

118 689

0

90 200
0

Utgifter

Budget 2008 Ve
Konto

Kostnader

Kappsegling

Övriga utgifter

8 000

Arvoden

3 600

Kappsegling

3 000

Avgift till SSF

6 500

Utbildning

4 000

Banläggarbåt
Arosbladet

Rågsäcken

Arosbladet tryck
Porto kuvertering
El
Renhållning
Försäkring

10 000
7 000
4 400
13 000
5 000

Arrende

12 500

Underhåll

29 000

Investeringar
Festligheter

500

Klubbmästare

Summa

8 000
10 000
124 500
8

Verkligt 2007

Verkligt 2006

Verkligt 2005

00

10300

35 315

2 298

00

3600

2 000

3 200

00

3084

2 570

7 718

00

6450

5 871

6 280

00

3450

1 100

0

00

500

1 557

500

00

9914

9 634

9 965

00

9118

6 345

7 730

00

4016

3 619

2 695

00

12040

10 724

13 127

00

5055

4 198

4 105

00

12480

12 360

12 120

00

4543

6 729

3 570

00

11509

5 246

41 700

00

49555

8 683

9 957

00

145614

115 951

124 965

8
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Bokslut SSA verksamhetsåret 2
Resultaträkning
2006-2007

Konto

200

210
230

240
250
251
252
260

Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag ( ingår i
210)
Övriga inkomster
Kappsegling

78 500,00
0,00
4 987,50
2 850,00

SM M-båtar år

0,00

Annonser
Uthyrning
Försäljning
Nyckelkonto
Klubbmästeri
Summa intäkter

0,00
4 000,00
10 137,00
2 600,00
50 433,50
153 508,00
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et 2006 - 2007

Budget
2006-2007

2005-2006

00

85 000,00

84 350,00

00

0,00

0,00

50

2 000,00

35 421,00

00

700,00

700,00

00

0,00

150 927,00

00
00
00
00
50

3 000,00
5 000,00
1 000,00
500,00
10 000,00

1 500,00
4 000,00
16 032,00
1 800,00
9 709,00

00

107 200,00

304 439,00

2004-2005

90 200,01
342
3 250,50
3 080,00
0
3 000,00
7 800,00
1 000,00
900
10 017,50
119 590,01

Kostnader
103
104
130
131
132
133
134
135
140
141
150
151
152
153
154
155
160

Övriga utgifter
Arvoden
Kappsegling
Avgift till SSF
Utbildning
Kappseglingsbidrag
Banläggarbåt
SM M-båtar

10 300,00
3 600,00
3 084,00
6 450,00
3 450,00

Arosbladet
Porto & kuvert
El
Renhållning
Försäkring
Arrende
Underhåll
Investeringar
Klubbmästeri
Summa kostnader

9 914,00
9 118,36
4 016,00
12 040,00
5 055,00
12 480,00
4 543,00
11 509,00
49 555,00
145 614,36

Årets resultat

7 893,649

0,00
500,00
0,00

00
00
00
00
00

10 000,00
3 600,00
3 000,00
6 000,00
1 000,00

35 315,00
2 000,00
2 570,00
5 871,00
1 100,00

2 298,00
3 200,00
7 718,00
6 280,00
0,00

00
00
00

1 000,00
1 000,00
0,00

0,00
1 557,00
99 137,00

0,00
500,00
0,00

00
36
00
00
00
00
00
00
00

10 000,00
6 000,00
4 000,00
15 000,00
4 300,00
12 500,00
9 000,00
10 000,00
10 000,00

9 634,00
6 345,50
3 619,00
10 724,00
4 198,00
12 360,00
6 729,50
5 246,00
8 683,00

9 965,00
7 729,96
2 695,00
13 127,00
4 105,00
12 120,00
3 570,00
41 700,00
9 957,00

36

106 400,00

215 089,00

124 964,96

649

800,00

89 350,00

-5 374,95
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Bokslut SSA verksamhetsåret 2
Balansräkning
Tillgångar
Kassa
Postgiro
Sparbank
Summa tillgångar

Skulder och eget kapital
Balanserat resultat
Skuld för utlägg gjort av
M.Zeeck
Årets resultat
Skulder och eget kapital
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et 2006 - 2007

2006-2007

2005-2006

2004-2005

0,00
21 099,55
115 673,74

210,00
61 916,91
66 551,74

0,00
9 322,91
30 005,74

136 773,29

128 678,65

39 328,65

128 678,65

39 328,65

44 703,60

7 893,64

89 350,00

-5 374,95

136 773,29

128 678,65

39 328,65

201,00

Tankar om gästhamnar

Det här handlar om bedömning och avgifter i ostkust
år till Stockholm inifrån Mälaren eller söderifrån via
bron stängdes för flera år sen måste de som vill besök
eller Navis och sen slussa tillbaks igen. Alternativet ä
och ta buss in till stan vilket är måttligt kul speciellt o

Till min häpnad konstaterade jag att Vasahamnen red
saken hör att förr i tiden, när hamnen var kommunalä
rum fanns tillgängligt och faciliteterna räckte väl till
duscharna likaså (tre per kön). TV-rummet har tagits
herrduscharna hängt på trekvart och möglet tittat fram
vi inte tala om! Navis håller obetydligt bättre standa
narna.

Som en jämförelse kan nämnas Mariefred, som har b
standard i hygienutrymmena. Generellt kan man kon
framför allt har med läget att göra, vilket kanske i oc
man huvudstadens hamnar utmärkelser trots att stand
för finns det inte en enda centralt belägen gästhamn p
stad vi talar om!
Sm

10

tkustens gästhamnar. Massor av båtar kommer varje
n via Södertälje. Sedan gästhamnen under Västerbesöka huvudstaden slussa igenom till Vasahamnen
ivet är att ligga i gästhamnar halvvägs till Södertälje
ellt om man vill ta del av nattlivet.

n redan förra året hade begåvats med blå flagg. Till
unalägd, var utrymmena välhållna, TV- och tidningsl till för dåtidens båtliv. Numera är toaletterna för få,
agits i anspråk för butiker mm. I ett par år har en av
t fram ur hörnen i tvättrummet. Sophanteringen ska
andard, allt till ett pris av 200,- per dygn i båda ham-

har betydligt lägre hamnavgifter men mycket bättre
konstatera att gästhamnarnas priser uppenbarligen
i och för sig inte är orimligt. Men varför tilldelar
standarden de facto har sjunkit på senare år, och varmn på mälarsidan? Det är ju faktiskt rikets huvud-
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Ordförande i kappseglingskommittén s

Alla i en förening förstår att det krävs personer s
leder och driver verksamheten i enlighet med för
ändamål. SSAros stadgar §1 säger : Sällskapets ä
att befordra, rigga och hantera för nöjessegling a
samt att genom övnings-, sam- och kappseglinga
dess medlemmar gemensamma nöjen och förströ
väcka och underhålla hågen för det uppfriskande

Som tydligt framgår är kappsegling i dess olika f
ändamålen. Kappsegling kan bedrivas allt ifrån f
segling där andra klubbar inbjuds till distriktsmä
kunskaper för att kunna genomföra kappseglinge

Familjeseglingen kräver kunskap om deltagarreg
en resultat beräkning. Dessutom lägga en distans
kappseglingsreglerna om rätt till väg tillämpas.

Övningsseglingarna ställer lite högre krav. Starte
flaggsignaler. Protester kan förekomma men löse

Öppna kappseglingar förutsätter skriven inbjuda
fastställts av SSF. Ta emot anmälningar, skriva u
vandringspriser där sådana finns. Genomförande

11

én sökes.

ner som kunnigt
d föreningens
ets ändamål är
ng avsedda båtar
ingar, bereda
rströelse och
ande sjölivet.

ika former ett av
rån familjesegling, övningssegling, öppen kappsmästerskap och SM. Varje nivå kräver ökade
lingen.

arregistrering på plats, känna till LYS och göra
stansbana, starta och ta i mål båtarna. Endast
as.

tarten ska ske enligt reglerna med både ljud och
löses oftast genom samtal.

udan, seglingsföreskrift enligt de formalia som
iva ut deltagarlistor, köpa in priser och hantera
andet på vattnet kräver startfartyg, kunnig seg-

fastställts av SSF. Ta emot anmälningar, skriva u
vandringspriser där sådana finns. Genomförande
lingsledare som behärskar all formalia i startproc
hjälp behövs minst fyra till på startfartyget samt
lämna in protester som ska behandlas enligt rege
fessionellt genomförande.
DM och SM kräver ytterligare lite mera men de
med tex. JKV.

Det vore ytterst beklagligt om vårat segelsällskap
seglingar, inte kan genomföra en öppen kappseg
villiga att lära sig tävlings- och seglingsledarens
och några övningsseglingar.

Jag ställer gärna upp som instruktör med min kun
dare samt förbundsdomare. Målet är dock att vi å
utbildningen till tävlings och seglingsledare.

Låt oss visa att SSAros även i fortsättningen håll

Hör av er till ordförande Jan Eklund eller till mig
lingskommitténs ordförande eller vill ingå i och
Michael Zeeck
11

iva ut deltagarlistor, köpa in priser och hantera
andet på vattnet kräver startfartyg, kunnig segproceduren med ljud och flaggsignaler. Till sin
amt två i en banläggarbåt. Seglarna har rätt att
regelboken. Seglarna har rätt att begära ett pro-

n de kraven kan SSAros lösa genom samarbete

lskap, som är känt för att genomföra bra kapppsegling. Det måste finnas någon/några som är
rens uppgifter samt genomföra Västeråsregattan

n kunskap som förbunds tävlings och seglingslet vi åter får flera personer som går den formella

håller en hög standard inom kappseglingen.

l mig om du är intresserad av att bli kappsegoch därmed förstärka kappseglingskommittén.
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Sjömärkning i Västeråsf

PM Johnny Meije

Bakgrund

Sjöfartsverket har, genom MBF (Mälaren
meddela att ett antal sjömärken i Mälare
fartsverket med hänvisning till att dom ej
ring. Härav ligger 5 st sjömärken i närhet

Dessa fem sjömärken är ( ref sjökortsutd
Grön prick 200 m NV Östra Holmen (
Ostmärket i sundet mellan Östra Holm
Grön Prick utanför Norra Björnön-Vin
Grön prick i leden in till Fullerö Brygg
Röd prick i leden in till från Fullerö Br
Fiskarkullana djup 0,6 m)

Sjömärken som andra intressenter önska
sig att förvalta mot en årlig avgift av c:a 3
exkl. toppmärke och radarreflektor). Ett
”fullservice”) innebär att Sjöfartsverket gö
och åtgärdar eventuella brister.

Sjöfartverket ersätter sjömärket om detta
påverkan. Sjöfartsverket bär vidare även
sjöolycka eller farkostskada på grund av

12

åsfjärden/Fulleröfjärden.

Meijer, 2008-01-20

arens Båt Förbund, Farledskommitten) låtit
laren inte längre kommer att förvaltas av Sjöm ej är nödvändiga för yrkessjöfartens navigeärheten av Västerås.

sutdrag se sid 3):
men (undervattenssten, 0,5 m)
Holmen och Fågelvik (lerbank 1,0 m )
n-Vinterviken (Björnögrund)
rygga ( c.a 200 meter från land)
ö Brygga, (c:a 300 m från land vid

nskar skall få stå kvar kan Sjöfartsverket åtaga
c:a 3000 SEK per sjömärke ( gäller för prickar
Ett sådant förvaltnings-åtagande, (kallat
et gör en årlig kontroll och justerar placeringen

detta skulle ha försvunnit helt tex genom isens
även det juridiska ansvaret om det inträffar en
d av felaktigt eller borttappat sjömärke, dock

sjöolycka eller farkostskada på grund av
gäller detta endast om man ej inom ”riml
aktigheterna.

MBF har av bl.a. principiella och ekonom
gemang i frågan med hänvisning till detta
då på sikt kan bli tvingad att ta ställning t
för utprickningen på en mängd andra pla

Dom fem sjömärkena enligt ovan riskera
om ingen tar på sig förvaltningsansvaret

Alternativ

Följande tre huvudalternativ kan anses g
gärd:

2.1 Sjöfartsverket fortsätter mot ersätt
(fullserviceavtal).

Detta förutsätter att någon eller några int
betala en årlig ersättning till 5 x 3000 SE
tex KPI ).

Finansieringen av detta belopp kan ske p
Av Västerås Stad , återfinansieras te
12

d av felaktigt eller borttappat sjömärke, dock
”rimlig tid” vidtagit åtgärder för att korrigera fel-

nomiska skäl avböjt att ta ställning till ett engadetta då får prejuridiserande effekt dvs att man
ing till motsvarande över-vältring av ansvaret
a platser i Mälaren.

kerar således att försvinna inom en snar framtid
aret för dessa.

es gälla för fortsatt arbete inför beslut om åt-

rsättning som förvaltare av sjömärkena

a intressenter utanför Sjöfartsverket är beredd
0 SEK = 15 000SEK ( plus årliga indexhöjning

ske på flera sätt tex:
as tex genom justering av båtplatsavgifterna
12
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(storleksordningen < 10 SEK per
Båtklubbarna i Västerås (fem klubbar
nom tex höjning av medlemsavgi
Annan intressent tex försäkringsbola
En kombination av ovanstående

2.2 Västerås stad övertar förvaltninge

Västerås stad förvaltar redan idag ett sto
lederna utanför Mälarparken. Att utöka m
således ingen ny organisation.

Ansvarsfrågan vid sjöskada på grund av
den som gäller för Sjöfartsverket dvs Väs
da” innan ansvar kan krävas (se kap 1 ov
Dom 5 sjömärkena slopas.

Utebliven åtgärd från något håll enligt alt
antalet sjöskador och behov för sjöassist
öka, särskilt för kategorin ”det nytillkomn
komnas till Västerås i flera marknadsförin

Förslag till åtgärd

3.1 Kort sikt.
Västerås Stad, Teknik & Idrott, kontaktar

13

per båtplats)
bbar med 3000 SEK per klubb, finansieras geavgift)
bolag

ngen .

t stort antal prickar i Västeråsfjärden, bl.a. i farka med ytterligare nu aktuella prickar kräver

d av flyttad eller saknad prick är identisk med
s Västerås stad måste ges ”rimlig tid” att åtgär1 ovan)

t alt 2.1 eller 2.2 kommer att innebära att
ssistans av grundstötta båtar kommer att
omna båtfolket” som ju är en grupp som välsföringssammanhang (Västerås = Mälarstaden)

aktar snarast Sjöfartsverket och beställer fullser-

3.1 Kort sikt.
Västerås Stad, Teknik & Idrott, kontaktar
viceavtal för 2008 för undvikande av att p
tas via kontot ”båtplatsavgifter ”.
(ref Mats Hörström tfn 0734 – 321 285,
mats.horstrom@sjofartsverket.se )
3.2 Lång sikt.

Västerås stad utökar sitt nuvarande ansv
med ovan nämnda 5 st prickar från och m
nandet av ny inseglingsränna med tillhör
den.

13

aktar snarast Sjöfartsverket och beställer fullseratt prickarna tas bort på kort sikt. Kostnaden

85, mail

ansvarsområde för sjömärken i Västeråsfjärden
och med hösten 2008 dvs samtidigt med öpplhörande utprickning till nya hamnen vid Lövud-
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Aktuellt

Dagsaktuella frågor så här mitt i vintern! Seglingsled
vi faktiskt är ett segelsällskap. Tips önskas!
Aros skall besätta platser i Västmanlands Seglarförbu
Klubbhuset måste målas om i år. Detta kräver uppstä
100,- extra i medlemsavgift för att klara färgkostnade
Junioravdelningen börjar komma igång igen till glädj
mister, flipprar, en Laser mm som kan användas. Me

Senaste nytt om uppläggning och s

Vid denna upplagas pressläggning (16 februari) vet v
läggning och sjösättning:

BSL-kajen kommer att finnas kvar med blötläggning
finansiering och ansvarsfrågor skall lösas. Pelarkrane
blir för höga framför allt för fundament.

Våren 2008 ska områdena på centrala mälarstranden
samt uppläggningen vid fyrskeppet utrymmas. Dessa
ska övriga områden på centrala mälarstranden vara u
Lövudden kan i höst ta emot det antal som inte har pl
kommer att byggas ut för att ta hand om resten. Löga
ligen kommer att minska något vid vissa omplanering
bockar mm på somrarna, då ytorna behövs vid olika e

Lövuddens hamn kommer att kompletteras med pont
om kommer mastkran att sättas upp. Behovet av blöt

15

gsledare fattas. Denna post måste besättas eftersom

förbunds styrelse. Tips här också!
ppställning man och kvinngrannt! Dessutom tar vi ut
tnader, ställningshyror mm.
glädje för alla barn och föräldrar. Vi har både opti. Mera information kommer senare!

ch sjösättning

vet vi följande om de nya anläggningarna för upp-

ning, mastkran och bryggor. Man vet dock inte hur
kranen kommer inte att sättas upp, då kostnaderna

nden söder om nya tillfartsvägen till Mälarparken
Dessa rymmer just nu cirka 200 båtar. Våren 2011
ara utrymda. Där finns ytterligare cirka 700 båtar.
har plats på centrala mälarstranden och Johannisberg
Lögarängen berörs inte annat än att platsantalet möjeringar. Ett problem är var man ska göra av vagnar,
lika evenemang.

pontoner som blir cirka 80 m långa i vinkel. Dessutblötläggningsplatser har påpekats.

om kommer mastkran att sättas upp. Behovet av blöt

Övriga mastkranar och mastställ kommer att bli kvar
sjö- och landavgift. Ytterligare information finns med
kommunens hemsida.

Uppmaning

Skriv i tidningen!!!!
Har ni gjort nån trevlig semestersegling? Har ni bygg
kan ta efter? Har ni nåt pikant skvaller om era båtgra
en ny båt enkom för att kunna spöa Jöran Söderberg?
rum, men jag vet nog, jag!) Själv har redaktörn höjt r
hem, absolut inte för att kunna spöa M 30:orna. Så lå

Nya styrelsemedlemmar!

Anita Nyholm heter jag. Jag bor i Sala tillsammans
lika kära. Jag kör taxi med Västmanland och Upplan
Finland, Västkusten norr om Vasa. Vi hade Kvarken
isen gick om vårarna. Jag satt ofta vid vår sommarstu
ten kom så tystnade sjön och på vintern så åkte vi sk
turlig del av mitt liv. ”Lär dig simma unge” sa min m
sjön några år , men så kom Lennat och jag på att ”vi
år. Sen blev det Rospiggen , Larina, 2 rum och kök,
med Rågsäcken var med Terhin en midsommar- anna
var Kent och vi undrade om vi fick sova där över nat
samtidigt fick vi undrande blickar, inte undra på det.
Klubbmästare i SSA och en sammankallande sådan o
15

blötläggningsplatser har påpekats.

kvar. Avgifterna kommer from nästa år att delas i
s med i fakturautskicken för båtplatserna samt på

byggt om båten eller uppfunnit nån finess som andra
åtgrannar? (Vet ni förresten att ordföranden har köpt
berg? Själv påstår han att det är för att familjen ska få
höjt riggen, men det är enbart för att komma fortare
Så lågstående motiv har man inte!

mans med Lennart Hjort. Barn har vi många, alla
ppland som basområde. Jag är född och uppvuxen i
rken utanför vårt köksfönster så vi kunde höra när
marstuga och såg isen brytas upp om våren. När hösvi skridsko eller skidor. Sjön har alltid varit en namin morfar till mig när jag var 4 år. Jag var borta från
”vi köper en båt” det blev Terhin, den hade vi ca 1
kök, liten tomt men högt i tak. Första mötet mötet
annandag sent om kvällen. Den som tog emot oss
r natten. Vi fick det! Vilket mottagande Kent! Men
det. Nu sitter jag här och har blivit vald till Er
dan och till min stora hjälp har jag Rigmor Söder15
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berg och Pia Eklund. Kvinnor med råg i ryggen, det k
Jag vill så gärna att Ni har min mail så jag kan medd
SSA:s ordinarie program samt egna förslag: anitanyh
Jag ser fram emot våren och sommaren som spännan
och Pia med mig och alla kvinnor och män så blir de

Namn: Joakim Sundstedt (Jocke)
Ålder: 41
Bor i: Irsta
Familj: Paula,Wictor(11),Isac(8),Oliwer(2)
Båt: Scampi 1979 (Snyggaste i Sverige), Namn: Mon
Arbetar: ABB Cewe-Control,Area manager för Frank
Utmaningar i livet: Två år i Texas USA,Två år i Shan
Nautiska utbildningar: Kustskepparintyget,Förarintyg

Jag har seglat hela mitt liv. Det började med att Papp
holm's skärgård. Sedan rullade det på. Köpte min för
totalrenoverade jag samtidigt som jag studerade på gy
gjorde jag sedan på KA1 i Waxholm som maskin chi
tog även masikinist B-examen. Sedan träffade jag Pa
Albin Express (mycket härlig seglare), efter ett tag så
komma. Då köpte vi en Albin Cumulus som räckte et
Scampi som nu bör räcka i storlek ett tag....

Jag heter Lena Axén Söderberg och är nyss fyllda 4
Jag är uppvuxen i Oxelösund med segelbåt och salta
Med familjen, Ola och Ida 6 år, flyttade jag till Väste
vi trivs mycket bra här. På fritiden seglar jag gärna m

16

det känns så bra!
meddela olika evenemang, pub aftnar, etc, utöver
anyholmragsacken@telia.com
ännande och rolig. Tillsammans i SSA med Rigmor
lir det ett alldeles utmärkt år 2008.

Mongabarra Nr:781
Frankrike,England och Irland.
Shanghai Kina, tre underbara pojkar
intyget,VHF-cert,Maskinist B-examen

Pappa och mamma tog mig ut i sin segelbåt i Stockn första segelbåt (Folkbåt i trä) när jag var 15. Den
på gymnasium fyra årig tekninsk linje. Lumpen
n chief, där lärde jag mig mycket om marin dieslar,
g Paula (min fru). Då blev jag med båt igen, nu en
ag så blev den för liten eftersom nu började barnen
kte ett tag tills mer barn kom. Då blev det en Albin

lda 40 år.
salta bad.
Västerås 2001 och
na med vår

Med familjen, Ola och Ida 6 år, flyttade jag till Väste
vi trivs mycket bra här. På fritiden seglar jag gärna m
Rival 22 , slappar på Almö-Lindö eller påtar hemma
Mitt mål med styrelseuppdraget är att få in lite ungt n
touch.
David Gissler heter jag! Är 25 år
och jag arbetar som teletekniker på
Dialect med i huvudsak Mälardalen och Dalarna som arbetsfält.
Det var på jobb i Dalarna som jag
träffade min flickvän Sara. På fritiden och vintern åker jag skidor
och spelar jag lite innebandy, men
helst tillbringar jag fritiden med
flyt.
Jag började min seglingskarriär
som 1-åring med att ta med mig
mor och far till Gotland. Efter ett
uppehåll i ”båtandet” i 20 år har
jag blivit biten igen efter ett båtlån
från min moster.

Sedan ett år är jag jag delägare Cara Mia en Comfort
var en mahognysnipa som jag ägde i 4 år. Andra glad
med vänner.

16

Västerås 2001 och
na med vår
mma i trädgården.
ngt nytänkande med kvinnlig

mfortina 32 med segelnummer 410. Min första båt
glada minnen till sjöss är från en seglats i Kroatien

16
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Varvet

Ditt eget varv – Båtklubbarnas Varv på Ve
på plats och vår adress är Verksgatan/Lillåudd
mer att heta.

Varvsflytten är nu avklarad, även om det fortfa
skrivande stund för tidigt att gå ut med detaljer
räknar med endast marginella förändringar.

Ansökan (ej bindande) om inomhus- eller utom
redan nu. Adresser finner Du i vår lilla annons
Du också, för närvarande, även göra på Tecknin
varvet.
/Bernt A.

18

å Verksgatan har nu flyttat alla pusselbitar är
åudden eller Marinan som båtkvarteret kom-

ortfarande finns lite justeringar kvar. Det är i
aljer rörande vår fortsatta verksamhet men vi

utomhusplats för vintern 08-09 kan Du göra
ons härintill. Ansökan om utomhusplats kan
ckningslistan på anslagstavlan inne på stora
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Om klimatet

Hur är det egentligen? Har klimatet förändrats på senare å
har nämligen fört bok över klimatet i Fågelvik med omnej

Det nya millenniet började med bra is på nyårsafton då en
se på fyrverkerierna. Sen blev det sämre: Tö och kallgrade
sköljde i slutet av mars. Sommaren blev blöt och novemb
61 cm över medel.

2001 bjöd på fin skridskois mellan slutet av januari och slu
ning redan 13 november.

2002 var isen omöjlig: Tö och kallgrader om vartannat gjo
mars och samtidigt tittade den första tussilagon fram. Som
ma och 13 september på västkusten!
Hösten blev så torr så att det var svårt att komma in i viken
del. Redan i mitten av oktober kom isen tillbaka och ett m
dan till julhelgen.

2003 hade vi ett par veckors tö i januari men sen var isen f
var lång och fin med bad in i september. Hösten blev omv
julaftonen blev vit.

2004 bjöd på en fin vinter med is ända till 9 april. Sommar
Det förde dock det goda med sig att vi för ovanlighetens sk
avbrott i regnet. Hösten var mild utan is.

2005 blev berömt för sina januaristormar och isen kom int
Sommarn blev usel igen, ironiskt nog med två veckors fint
genom högtrycksbleket. Hösten däremot bjöd på fint britts
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are år? Därom kan klimakteriegubben Sm ge besked. Han
mnejd sen sekelskiftet.

då en stor del av stans befolkning gick man ur huse för att
grader om vart annat gjorde isen svårframkomlig. Isen
vemberregnen gjorde att vattenståndet i slutet av året låg

ch slutet av mars. Sommaren var ganska hyfsad. Islägg-

at gjorde isen svårframkomlig. Fjärden sköljde i slutet av
Sommarn blev rekordlång: Vi badade 9 september hem-

viken på grund av att vattenståndet låg 10cm under meett massivt högtryck gjorde att skridskorna kom fram re-

isen fin och låg kvar ända till i slutet av mars. Sommarn
omväxlande, isen lade sig i viken redan i oktober och

mmarn blev däremot usel med regn från maj till oktober.
ens skull fick ett rejält SM i Sandhamn med fin vind och

m inte förrän i februari, men låg kvar till mitten av april.
rs fint väder som förstörde SM-seglingarna på Blacken
brittsommarväder med över 10 grader varmt ännu i no-

Sommarn blev usel igen, ironiskt nog med två veckors fint
genom högtrycksbleket. Hösten däremot bjöd på fint britts
vember. Isen kom i slutet av året.

2006 låg isen kvar hela vintern ända till i början av april. F
Isen sköljde inte förrän 21 april! Sommarn kom vid midso
av de bästa somrarna i mannaminne! Varmaste september
då det fortfarande var rekordvarmt.

2007 kom inte isen förrän i slutet av januari efter en intens
blev extremt varmt igen. Sommarn blev en katastrof: regn
i september: Snö upptäcktes på Djurgården 4 september.

När detta skrivs 25 januari 2008 så har jag bara för några d
slå in så bör isen komma i början av februari och ligga till
Tendenserna då? Tja, döm själva!
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Dålig vinter
Fin vinter
Dålig vinter
Fin vinter
Fin vinter
Dålig vinter
Fin vinter
Dålig vinter
Dålig vinter

Dålig sommar
Fin sommar
Fin sommar
Fin sommar
Dålig sommar
Dålig sommar
Fin sommar
Dålig sommar
Dålig sommar?

Den enda någorlunda säkra tendensen man kan se är att tem
bra eller dåligt. Regnet kanske är mera intensivt också när
föra ganska varmt väder in på höstarna.
Sm
19

rs fint väder som förstörde SM seglingarna på Blacken
brittsommarväder med över 10 grader varmt ännu i no-

pril. Första april var kallast sedan 1942.
midsommar och låg kvar ända till i slutet av september. En
mber på 100 år. Mälaren var fullt segelbar hela december

ntensiv stormperiod. Isen låg till mitten av mars då vädret
regn, blåsa, en dags uppehåll, sen ny vända osv. Svinkallt
ber.

ågra dar sen sett en seglare på fjärden. Om tecknen skall
a till i slutet av mars.

att temperaturerna ligger ganska högt oavsett om vädret är
å när vädret är dåligt, samtidigt som högtrycken kan med-
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Efterlysning

Vi skulle behöva nya vinschar till A 22:an! Är det nå
ma till humana priser så är vi tacksamma. Alla försla
021 80 39 12 eller 073 951 6493.
20

et någon som har bytt och har gamla vinschar hemörslag beaktas! Ring i så fall Bosse Stenström, tel

20
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Minnesanteckningar från möte KIF-VF

Närvarande: Johnny Meijer, Mats Lönn, Claes-Göran
Thomas Eldeen, Jan Östlund, Jan Eklund, Lars Ljung
1. Bosse S redogjorde för uppdraget. Se utdelat mtrl.

2. Lasse L redogjorde för läget beträffande fastighets
mellanhavande betr. kaj: BSL-kaj, blötläggning, mas
finansiering och ansvar oklart.
Alla mastkranar blir kvar inkl upplag. Ny mastkran p
ingen pelarkran att sättas upp.

3. Tidplan diskuterades. Se mtrl. Område A och B (sö
samt uppläggningplatsen vid fyrskeppet) skall vara b
Resterande område kvar till och med våren 2011.

4. Logistiken på Lövudden ventilerades. Det lutar åt
ning. 4 båtar per timme måste klaras. Spolplattan är s
Hamnen kompletteras med pontoner på cirka 80 m, v
Problem kan förekomma med trucktransport till Joha
Ev. särlösningar för tillfällig sommarupptagning disk
Sommarförvaring av mtrl diskuterades i relation till e

5. Upplåtelse genom arrende till båtklubbarna är kom
Lagen om offentlig upphandling i relation till arrende
anmälan måste göras. Besked kommer om detta. Mkt
arrendet eftersom cirka 1000 båtar måste till för att d
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-VFB på BSL:s kansli 7.2.08

Göran Westman, Charlie Rydell, Urban Karlsson,
Ljung, Bo Stenström

mtrl.

ghetskontorets och intressenterna på Verksgatans
mastkran och bryggor kommer att finnas. Dock är

kran på Lövudden kommer upp. Däremot kommer

B (söder om den provisoriska vägen till hamnen
ara borta hösten 2008. Cirka 200 båtar finns där.
.

ar åt att truckar eller mobilkran används för upptagn är stor: Ungefär 50 x 20 m och bör räcka till.
m, vinklade, vilket väl räcker till väntplatser.
Johannisberg eftersom en trång passage finns.
diskuterades men måste utredas ytterligare.
till ev. användning av marken. Utreds.

kommunens huvudspår, men jurister måste tolka
rende. Ev måste arrendet annonseras ut och intresseMkt viktigt att Johannisbergsdelen verkligen ingår i
att det ska löna sig. Måste klarläggas. Kostnaderna

anmälan måste göras. Besked kommer om detta. Mkt
arrendet eftersom cirka 1000 båtar måste till för att d
har hittills fördelats med 30 % på land och 70 % i vat
de av investeringskostnaderna. Troligen blir det en jä
diskuteras vidare.
6. Arrendevillkor gick igenom preliminärt. Se mtrl.

7. Utformning av nya mastkranen på Lövudden disku
lutning mm enligt förslag. Viktigt dock att man komm
vattnet. Engagemang och förslag till utformning av m

8. Lasse beskrev läget för utbyggnaden på Lövudden
stor vinklad pir kommer av kostnadsskäl inte att bygg
norr och nordost redovisades. Detta verkade OK från
trailerrampen (typ Gullbergs) att byggas. Mötet var ö
olika upptagningssystem. Uppfattningen var också at
Nästa möte: 10 mars kl.17:00 BSL-lokalen.
Sm

Passa på och köp vår utm
bok om SSA:s historia, fi
Hjertmans eller hos någo
21

Mkt viktigt att Johannisbergsdelen verkligen ingår i
att det ska löna sig. Måste klarläggas. Kostnaderna
i vattnet. Kostnadsfördelning i framtiden är beroenen jämnare fördelning. Hyresnivåerna måste dock

trl.

diskuterades. I huvudsak var man överens om höjd,
kommer förbi med mastkärran mellan kranen och
g av mastkran är vi tacksamma för.

dden. Den från början tänkta anläggningen med en
byggas nu. Förslag till en flytande vågbrytare mot
från föreningarna. Likaså kommer inte den stora
var överens om att det var onödigt att bygga in två
så att system typ slamkrypare var för långsamt.

utmärkta
a, finns på
ågon i sty21
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Välkommen in
Båtvårds butik p
Där kan du få hjäl
du och din båt behöver
en

22

in till oss i vår
k på Verksgatan
jälp med det som
er inför sommar säsongen

Vi ha
Vi har Hempels båtfärger
NM Båtepoxi
Marinplywood
Båtlyft med truck

Vi önskar en varm o
Tommy &

Öppett

Månd, tisd, tors, fr
Onsd 12.0
Lörd. 10.0
Jour telefon: 07

22

i har
LEFant Marinline
Sjökläder från Westcoast
Teak och mahogny

och trevlig sommar
& Carina

ettider:

s, fred. 12.00-18.00
2.00-19.00
0.00-14.00
: 0705-41 12 60
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Lite sliphistoria

I tidernas begynnelse dvs från 1900-talets början och
som låg vid gamla hamnen bredvid Elba-färjans tilläg
sträckte sig fram till den nuvarande järnvägsviadukte

Upptagningen gick på räls. Det innebar att trallan sjö
drogs den upp med båtarna på medelst ett gångspel so
nära centrum, annars fick man springa benen av sig f

Det mindre båtarna stod på sidan av spåret, och tralla
applicerade på bockar som tillät att den lyftes av spår
hjulpar. Systemet var förstås tidsödande och tekniskt
hjälp av rattarna och därefter vidtog det berömda bal
många år skrek: ”Mera åt stan te” eller ”Mera åt sjön
tet av femtiotalet fick farsans scaniafyra ersätta vandr
och spelet finns förövrigt räddade undan förgängelsen

1962 påbörjades äntligen den hamn vid Lögarängen s
med järnvägsräls, en vändskiva och en lång räls efter
själva gå ihop och skaffa sidorälsar som lades ut vink
hjulpar. Farsan, Leffe Dolfei, Robert Zeeck och jag b
som låg närmast huvudspåret måste vara först färdig
utrustningen.

23

och fram till femtiotalets slut, fanns det bara en slip
tilläggsplats. Båtarna lades upp i tre rader som
ukten.

n sjösattes på en rälsslip som gick ut i vattnet. Sen
pel som båtägarna fick dra runt. Det gällde att hamna
sig för att hinna med.

rallan förflyttades med ett sinnrikt system av rattar
spåren och rullades ut åt sidan med hjälp av ett extra
niskt invecklat, men det fungerade. Båten lyftes med
a balansnumret när Rulle Thedvall som var slipbas i
sjön te” till gubbarna som stöttade på sidorna. I sluvandringsspelet vilket underlättade en del. Trallan
gelsen och kan beskådas utanför fritidsbåtsmuséet.

gen som hade varit på tapeten sen tjugotalet. En slip
efter hela stranden bidrog kommunen med. Vi fick
vinkelrätt. Även här hade trallan ett extra vinkelvänt
ag bildade ett rälsgäng. Fortfarande gällde att den
ärdig på vårarna. Gud nåde den som maskade med

Det här systemet var fruktansvärt tidsödande: Varje b
båtsboomen kom i början av sjuttiotalet måste ruljang
des som man körde in i och lossningen skedde genom
vagnen med domkrafter hade pumpats upp en bit. For
ser direkt livsfarliga ut kvar har jag sett.

Slipbasarna var anställda av SSA-WSS slipförening.
legendariska ”Björnligan”, den storvuxna familjen L
våldsmakt fullt i klass med Karl XII och likställda. D

Numera sker guskelov upptagningen vid både Lögarä
kran som är både snabbare och säkrare.
Sm
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arje båt tog minst en timme att få på plats. När plastljangsen effektiviseras. Två gaffelvagnar anskaffaenom att en extremt smal förbock ställdes upp när
t. Fortfarande finns det några av dessa bockar som

ing. Hasse Odén och Sune Jonsson, Bagarn och den
en Lindkvist var några av basarna som hade enda. Det gällde att vara kompis med dom!

ögarängen och Mälarparken med truck eller mobil-

23
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Kalendarium SSA 2008
27 februari
13 mars
10 april
9 maj
17 maj
17 maj
21 juni
28 augusti
30 augusti
4-7 september
27 september
2 oktober
16 oktober
30 oktober
6 november

Arosbladet
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Arosbladet med kallelse til
Säcköppning kl. 10:00
Vårmöte kl. 14:00
Midsommarfirande
Styrelsemöte
Familjesegling , Kräftskiva
Gubbsegling Datumet är b
Säckstängning
Styrelsemöte
Arosbladet med kallelse til
Styrelsemöte
Årsmöte

Seglingskalender för 2008
Sundbyholmsregattan

24/5 Arrangeras av Svearn
Sundbyholmsdagen a
Västeråsregattan
31/5 alt 7/6
TSS öppna
14/6
WSS- Granfjärdsrundan 16/8
Svearnas öppna
30/8

24

se till Vårmöte
0

skiva
är bestämt av Erkki

se till Årsmöte

vearna. Möjligen kommer samordning med
gen att ske helgen innan

WSS Granfjärdsrundan 16/8
Svearnas öppna
30/8
Lagkappen
30/8 Observera! Samma da
Ovanstående seglingar ingår i Mälar Cupen

Höstkroken (ny segling i stället för 24 timmars som i

6-7 september
Arrangeras av WSS. Tävlingsform och ramar ej klara
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ma dag som Svearnas, reservdag 31/8

om i år går i graven)

klara, WSS återkommer under våren
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