
 

 

Inbetalningskort för medlemsavgift 2010 



 

 

Blir det någon sommar 2010? 



 

 

Ordföranden har ordet 
 
Hej seglarvänner. 
 
Jag önskar alla en riktigt god fortsättning på 2010 med förhoppning om en fin som-
mar med goda vindar. 
Snart är våren här efter en riktigt bra vinter med snö och kyla, alla fall för den som 
gillar en riktig vinter. Jag har upptäckt tjusningen med löparskidor och har under de-
cember, januari och februari åkt några mil i veckan i den vackra Bjurhovdaskogen. 
 
För er som vill hjälpa till med att röja sly och snygga upp på Rågsäcken har vi plane-
rat en röjningsdag  lördagen den 13 mars. Vi träffas kl. 10.00 för en gemensam 
insats och klubben bjuder på grillad korv och hamburgare och något gott att dricka, 
ta gärna med er kaffe att värma er med.  
Ett annat uppsnyggningsprojekt som genomförts under vintern är att vi fått 10 nya 
kanonfina bänkar att sitta på, läs mer om detta längre bak i bladet. Jag tycker att vi 
fått riktigt fint på Rågsäcken och vi har genomfört många stora projekt under de se-
naste åren men det är en sak som bekymrar mig och som jag ber Er tänka på. Hur vi 
ska ta oss an alla våra fönster som är i behov av ommålning? Tips och idéer tas tack-
samt emot. 
 
Med lärdom från de beslut som togs på årsmötet har styrelsen lusläst våra stadgar 
och vi har konstaterat att de inte alls stämmer överens med verkligheten. Frågan är 
då, ska man ändra verkligheten eller ändra stadgarna så att de stämmer med verklig-
heten. Styrelsen tycker att det senaste alternativet är det enklaste och bästa. Vi har 
därför sett över och förändrat stadgarna och kommer att presentera förändringarna på 
vårmötet, för att sedan lämna in en motion på förändringarna för omröstning på års-
mötet. 
  
Första säsongen för VFB gick i stort sett bra med tanke på att den korta förberedelse-
tid som vi hade på oss. Totalt antal lyfta båtar blev runt 970, de flesta, dvs. 537 han-
terades på Kraftverksplanen. Av det totala antalet lyfta båtar hade ca 350 inte någon 
klubbtillhörighet, i övrigt var fördelningen i linje med klubbstorleken. 
    
Vad gäller bokningsförfarandet har 65 % bokat och betalt via Online-bokningen och 
35 % har bokat på traditionellt vis i ”kupan” (Röda ladan vid gästhamnen på Lögar-
ängen). Online-bokningen var en riktig lyckad satsning som sparade många timmars 
arbete för VFB och många tyckte att det var toppen att inte behöva stå och köa i höst-
kylan. De administrativa avgifterna till bank och bokningsbolag blev dock onödigt 
höga, detta har dock setts över och en annan billigare variant ska ordnas till nästa 
säsong. 
 



 

 

Vissa båtägare har framfört klagomål på att det var rörigt speciellt på Kraftverkspla-
nen, detta kommer att styras upp till nästa säsong då vi kommer att dela upp området 
i sektorer som är upp märkta med skyltar och målade streck på marken. 
 
För att få en snabbare hantering vid transporten till uppställningsplatsen  kommer 
VFB att erbjuda alla som har körbara vagnar en reducerad lyftavgift på 200 kr. 
Förhoppningen är att fler ska se över sina vagnar så att båtarna kan dras med traktor 
till uppställningsplatsen i stället för att köras hängande i mobilkranen. 
 
VFB beslutade också vid sitt styrelsemöte den 26 januari 2010 att börja betala tillba-
ka en del av insatsen på 25.000 kr som klubbarna har ställt upp med. Under februari 
kommer därför den första återbetalningen på 5000 kr att ske till respektive klubb.  
 
Under vintern har man fått läsa ett antal insändare i lokalpressen om de ökade kost-
naderna både för bryggplatser och uppställningsplatser och de med mindre båtar 
tycker att de blivit särskilt missgynnade. Ja, det har blivit dyrare, det har väl inte und-
gått någon, men frågan är hur mycket dyrare det hade blivit om inte VFB hade tagit 
över driften. VFB är visserligen ett aktiebolag men det ägs ju av båtklubbarna i Väs-
terås och tanken är, som jag tidigare framfört att minimera kostnaderna så mycket 
som det bara går och diskussioner pågår därför inom VFB att se över prisbilden och 
debiteringssystemet så att det ska bli så låga och rättvisa kostnader som möjligt. 
 
Sänkningen av avgiften för bryggplatser blev som ni alla kanske har märkt betydligt 
mindre är höjningen som genomfördes förra året, vissa med mindre platser fick enl. 
uppgifter jag fått ingen sänkning alls. Detta är inget som VFB har kunnat påverka 
även om vi framfört våra synpunkter på det svikna löftet.  
 
 
Avslutningsvis vill jag informera att SS Aros återigen kommer att arrangera SM för 
Mälarbåtar. Det kommer att ske nästa år och sist vi arrangerade detta var 2006. Fun-
dera på om du vill vara med som funktionär, det behövs många hjälpande händer och 
det är ett fasligt slit, men väldigt roligt, det kan jag försäkra Er om för jag och min 
familj var med 2006.    
 
Som vanligt har vi bifogat inbetalningskortet för medlemsavgiften till årets första 
Arosblad. Tänk på att betala in avgiften i tid, medlemsavgiften är den viktigaste in-
komsten vi har medan utgifterna är många.  
Har ni flyttat, bytt båt eller telefonnummer glöm inte att notera detta på inbetalnings-
kortet så att ni får rätt uppgifter i matrikeln som publiceras  i nästa Arosblad. 
 
Seglarhälsningar 
Jan Eklund 



 

 

 
 
 
Styrelsen för Segelsällskapet Aros avger härmed följande verksamhetsberättelse för 

2009. 
Gällande perioden 2008-10-01 - 2009-09-30 

 
Styrelsen: Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under året. 
 
Ekonomin: Årets resultat blev +15 146 SEK. På sparkontot finns 126 237 SEK. 

Ekonomin redovisas enligt separat bokslut. 
 

Medlemsantal: Medlemsavgift har varit 500 SEK för familj inklusive juniorer boende 
på samma adress samt 200 SEK för pensionärer. 
Antalet medlemmar är fördelade enligt nedan. 
 
Seniorer 138 
Pensionärer 69 
Hedersmedlemmar 17 
Totalt 224 personer 

 
Hedersmedlemmar: I klubben finns följande hedersmedlemmar: 

Ulla Carlsson Holger Friman Per-Erik 
Hedlund 
Ann-Mari Karlsson Nils-Erik Karlsson Birgit 
Lysell 
Kjell Nyman Bernt Abramsson Michael 
Zeeck 
Ulrike Zeeck Ingegerd Söderberg Erkki 
Woltter 

 Eva Stenström Bo Stenström Lars 
Jönsson 

 Hans Nordvall Monica Nordvall 
 
Båtklubbarnas varv:  Såväl stora som lilla varvet har även i år haft god beläggning 

och är för närvarande fullbelagda. Varvschef har som tidigare 
varit Bernt Abramsson. 

 



 

 

Rågsäcken:  
Nytt låssystem för klubbhusdörren har installerats av David 

Gissler. 
4 st nya bojar har lagts ut vid långa bryggan. 
Roddbåtarna har reparerats och plastats i botten. 
De sista eluttagen i första etappen har kopplats in på långa 

bryggan. 
Dusch vid bastun har installerats. 
Slyröjning gjorde under den gångna vintern. 

 
Kappsegling: Övningseglingar har arrangerats i samarbete med BSL och 

WSS, under tio tisdagskvällar under våren och hösten 2009. I 
år svarade SSA för tre av dem. 
Västeråsregattan gick av stapeln den 30/5 med 18 startande 
båtar. 
Familjesegling med KM gick av stapeln den 29/8 med 15 
startande båtar. 
Gubbseglingen, som i år hade 20-års jubileum, genomfördes 3
-6/9 med 31 startande båtar. Seglingen avslutades med regat-
tamiddag på Rågsäcken 
 

Juniorsektionen: Försök gjordes att anordna fyra deltävlingar i Rågracet, maj-
juni. Anmälningar uteblev, så det blev endast en tävling sam-
ma dag som Sjörövarslaget, på Midsommardagen. Uppslut-
ningen var bra. Teckningstävling för de små, genomgång av 
sjövett och regler för de äldre, tävling med jollebåtarna, korv-
grillning, tur med Sjöräddningssällskapets båt runt ön, skatt-
jakt och bullar med saft. Dagen avslutades med prisutdelning. 

 
Arosbladet: Klubbtidningen har i år utkommit med 3 nummer. Upplagan 

är för närvarande ca 230 ex. Mera material från medlemmarna 
är som vanligt välkommet. 

 
Hemsida: SSA:s hemsida www.ssaros.se ger fortlöpande information 

om sällskapets aktiviteter 
 
Nöjesaktiviteter: Säsongen inleddes med Säcköppning den 16 maj. 

Vårmötet genomfördes på Rågsäcken den 16 maj med 25 
medlemmar inkl. styrelse. 
Midsommar firades på sedvanligt sätt den 19 juni. 
Den 29 augusti genomfördes familjeseglingen KM med efter-
följande kräftskiva. 
Säckstängningen genomfördes den 19 september. 
 

 
 



 

 

Hemsida: http://www.ssaros.se/ 

Passa på och köp vår ut-
märkta bok om SSA:s histo-
ria, finns på Västerås Segel-
service, Hjertmans eller hos 
någon i styrelsen 

För visat förtroende under det gångna verksamhetsåret vill styrelsen framföra sitt-
tack. 

Västerås i november 2009. 
 
 
Jan Eklund,  Michael Zeeck, Catharina Ekman, 
 
David Gissler, Lennart Hjort, Lena Axén Söderberg, 
 
Joakim Sundstedt, Bengt Arnryd, Anita Nyholm  

Varmt välkomna till 
vårmötet den 22 Maj 
på Rågsäcken. Som 
extra krydda i år har 
vi äran att ha SM vin-
naren i Express, An-
ders S Carlsson när-
varande. Anders 
kommer att köra en 
timmes föredrag om 
kappsegling för köl-
båtar och även berät-
ta hur det gick till när 
han och hans besätt-
ning tog hem SM 
vinsten i Express 
2009. 



 

 

 
Protokoll från SSA:s årsmöte 2009-11-05 i JKV:s lokaler 
Verksamhetsår 2008-11-01—2009-10-31 
 
Närvarande:  49 medlemmar inkl styrelsen 
 
§ 1.  Mötets öppnande 
Ordf Jan Eklund hälsade alla välkomna till årsmötet 
 
§ 2.  Mötes behörighet 
Årsmötet ansågs vara behörigt utlyst 
 
§ 3.  Fastställande av dagordningen  
Dagordningen godkändes. 
 
§ 4.  Val av ordförande för mötet 
Bo Stenström valdes till mötesordförande 
 
§ 5.  Val av justeringsmän tillika rösträknare 
Lena Söderberg och Christer Cederblad valdes till justeringsmän 
 

§ 6.  Vårmötesprotokollet 
Protokollet från vårmötet 2009-05-16 föredrogs och lades till handlingarna 
 
§ 7.  Verksamhetsberättelse för 2008/2009   
Sekr Catharina Ekman redovisade verksamhetsberättelsen, som godkändes 
Föreningen har 2009 fått två SM-segrare: 

• Express    Anders Carlsson 
• M30          Totte Bergman 

 
§ 8.  Bokslut för 2008/2009 
Kassör Michael Zeeck redovisade bokslutet som godkändes. Ekonomin är god.  
Årets resultat: 125 179,52 SEK 
Redovisning av aktier i VFB diskuterades.  
Beslut: Uppdrag till Michael att utreda och lösa bokföringsproblematiken 

 
§ 9.  Revisionsberättelse för 2008/2009 
Revisorerna redovisade revisionsberättelsen som godkändes  
 
§ 10.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 



 

 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet (med acklamation) 
 
§ 11.  Val av funktionärer 
  

 
   
§ 12.  Beslut om firmatecknare 
Beslut om val av ordförande Jan Eklund och kassör Michael Zeeck som firmateckna-
re för Segelsällskapet Aros (ordförande och kassör var för sig).  
 
§ 13.  Båtrådet och Västerås Förenade Båtklubbar 
(VFB) 

Funktionärer Namn Tid 
Vice ordförande Lennart Hjort (omval) 2 år 
Kassör Michael Zeeck (omval) 2 år 
Styrelseledamot Lena Söderberg (omval) 2 år 
Styrelseledamot David Gissler (omval) 2 år 
Klubbmästare Anita Nyholm (omval) 2 år 
Ordförande kapp-
seglingskommittén 

Bengt Arnryd  (omval) 2 år 

Ledamot kappseg-
lingskommittén 

Ola Jeppsson (omval) 2 år 

Ledamot kappseg-
lingskommittén 

Jöran Söderberg (omval) 2 år 

Revisor Kjell Björk (nyval) 2 år 
Ledamot i varvs-
kommittén 

Michael Zeeck (omval) 2 år 

Ledamot i valbered-
ningen 

Torgny Söderberg (nyval) 2 år 

Ledamot Arbets-
kommittén 

Lars Jönsson (nyval) 2 år 

Juniorledare Paula Sundstedt (omval) 1 år 
Båtrådet Hans Nordvall (omval) 1 år 



 

 

Hasse Nordvall rapporterade från Båtrådet om genomförda aktiviteter och status på 
föreslagna åtgärder. 
Jan Eklund rapporterade från VFB: Information om verksamhet med båtupptagning 
samt prissättningen för denna. 70 % av upptagningarna har bokats via hemsidan.  
 
§ 14.  Varvet 
Varvschef Bernt Abramsson rapporterade från varvsverksamheten: Varvet är fullbe-
lagt. Hyran har höjts något beroende av kostnaden för fjärrvärme. Ekonomin är god. 
Saneringen av området genomfördes under sommaren. Bengt uppmanade till mark-
nadsföring varvsverksamheten för medlemmarna. 
 
§ 15.  Arosbladet och hemsidan 
Arosbladet har kommit ut med 3 nr under året och producerats i 230 ex. Vi har bytt 
tryckeri, vilket har inneburit ett lyft för Arosbladet. 
David Gissler informerade om arbetet med hemsidan. Arosbladet kommer att läggas 
upp på hemsidan. 
Hemsidan har varje månad 500 besökare. 
 
§ 16.  Rågsäcken, klubbhuset  

• Nytt låssystem har installerats och fungerar med nya nycklar fr o m nu. Nyck-
lar kvitteras mot inlämning av alt mot disposition 300 kr. Möjlighet finns ock-
så att hämta ut nycklar mot disposition hos Hjertmans (Anita) 

• Dåliga kättingar till pontonbryggan:                                                                    
Beslut Uppdrag till styrelsen att initiera åtgärder 

• Renovering av köket: Förslag att ta ett samlat grepp med översyn av lådförs-
tycken och laminatskivor, spis och kokkärl.                                                           
Beslut:Uppdrag till styrelsen att utreda en renovering av köket 

• Fönsterrenoveringen:  
Beslut Uppdrag till styrelsen att ta fram plan för åtgärd 

• Golvet i stora salen: Behov av slipning  
Beslut Uppdrag till styrelsen initiera 

 
§ 17.  Budget 2009/2010 
Kassör Michael Zeeck redogjorde för budget för 2009/2010 (nollresultat föreslås). 
Årsmötet biföll förslaget.  
 
§ 18.  Fastställande av årsavgifter 2009/2010  
Beslut: Medlemsavgiften för pensionärer höjs med 100 kr till 300 kr.  
Medlemsavgiften för familj inklusive juniorer, behålls oförändrad, 500 SEK.  
En extra avgift om 100 kr tas ut för att finansiera köksrenoveringen. Michael presen-
terar en ny budget till vårmötet som en konsekvens av förändringen av medlemsav-
giften. 
Not: Revidering av ovanstående beslut gjordes vid extra styrelsemöte 2009-11-19 
enl. protokoll ”Extra styrelsemöte 2009-11-19” 



 

 

 
§ 19.  Motioner  

1. Motion om återinförande av system för VFB med obegränsat antal entrepre-
nörer för upptagning och torrsättning av båtar.  
Yrkande om att ge uppdrag till ordf Jan Eklund att i VFB föra SSA:s talan i 
frågan. Motionen är inlämnad till samtliga klubbar i VFB.  
Beslut  Mötet beslutade att ej bifalla yrkandet 
 

2. Motion om förändrad prissättning för upptagning av båtar  
Nuvarande system gynnar större båtar. Motionären förslår en prissättning 
som bygger på längd och bredd.  
Beslut  Ordf Jan Eklund driver frågan i VFB 

 
3. Hedersmedlemmar 

Beslut om nya hedersmedlemmar: Jöran och Rigmor Söderberg (med ac-
klamation) 

 
§ 20.  Nya medlemmar  
Under 2009 har vi fått 20 st nya medlemmar i föreningen. Vi hälsar våra nya med-
lemmar välkomna. 
 
§ 21.  Övriga frågor 

1. SM för M-båtar samt A22 2011 
Beslut att ge Bo Stenström mandat att föra vår talan om ett SM i SSA:s regi. 
Ett arrangemang kommer att kräva att fler tävlingsfunktionärer utbildas i 
klubben.  Ett förslag läggs till vårmötet. 
 

2. Medlemsavgift för hedersmedlemmar 
Beslut: Möten avslogs frågan 

 
§ 22.  Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet och tackade alla närvarande för visat in-
tresse 
 
Vid protokollet 
 
Catharina Ekman 
Sekr 
 
Justeras: 
 
………………………………………..  ………………………………………….. 
Lena Söderberg   Christer Cederblad 



 

 

Västerås nyaste båttillbehörsbutik 
har öppnat! 

Kokillgatan 7, Bäckby 
 bredvid Sportson 
72133 Västerås 

 

Våra öppettider 
Måndag-fredag: 10-19 
Lördag-söndag: 10-17 

Telefon: 021-356633 
 

Välkommen! 
Bosse & Christer 



 

 

Bokslut SSA verksamhetsåret 2008 - 2009 

Resultaträkning
Budget

2008-2009 2008-2009 2007-2008
Intäkter
Medlemsavgifter 86 700,00 79 000,00 79 300,00
Extra avgift 100:- 0,00 0,00 19 200,00
Övriga inkomster 7 680,00 4 000,00 4 751,47
Sparbössor 1 328,00 0,00 
Kappsegling 3 600,00 3 000,00 3 200,00
Annonser 0,00 1 500,00 3 487,86
Uthyrning 11 500,00 6 000,00 11 650,00
Försäljning 2 470,00 5 000,00 6 770,00
Nyckelkonto 6 900,00 2 000,00 4 350,00
Klubbmästeri 13 165,00 10 000,00 10 250,00
Summa intäkter 133 343,00 110 500,00 142 959,33

Kostnader
Övriga utgifter 6 046,25 9 000,00 7 812,00
Arvoden 3 200,00 3 600,00 2 400,00
VFB AB Aktiekapital 0,00 0,00 25 000,00
Kappsegling 3 803,25 3 000,00 5 523,00
Avgift till SSF 6 752,00 6 700,00 6 625,00
Utbildning 2 420,00 3 000,00 0,00
Kappseglingsbidrag 3 000,00 1 500,00 1 500,00
Banläggarbåt 3 914,00 1 000,00 800,00
Arosbladet tryck 11 664,00 10 000,00 7 041,00
Porto & kuvert 6 437,20 7 000,00 3 546,90
El 5 464,00 4 000,00 3 306,00
Renhållning 9 843,00 11 000,00 10 423,00
Försäkring 5 477,00 5 500,00 5 253,00
Arrende 13 320,00 13 000,00 12 840,00
Underhåll 10 598,00 6 000,00 3 335,00
Investeringar 12 312,00 8 000,00 13 087,00
Målning klubbhus 0,00 0,00 43 862,00
Juniorverksamhet 3 065,00 5 000,00 0,00
Klubbmästeri 9 158,50 10 000,00 10 766,00
Summa kostnader 116 474,20 107 300,00 163 119,90

Årets resultat 16 868,80 -20 160,57



 

 

Bokslut SSA verksamhetsåret 2008 - 2009  
     

 Balansräkning   

   2008-2009 2007-2008 
Tillgångar    
 Kassa   664,00    2 089,00 

 Postgiro   3 929,41    3 398,41 
 Allkonto  2 756,11    11 125,31 
 Sparkonto  126 132,00    100 000,00 

 
Sparkonto 
Swebank   0,00    0,00 

 
Summa till-
gångar  133 481,52    116 612,72 
     
     

Skulder och eget kapital    

 
Balanserat re-
sultat  116 612,72    136 773,29 
 Årets resultat   16 868,80    -20 160,57 
 Skulder och eget kapital 133 481,52    116 612,72 



 

 

Budgetförslag SSA verksamhetsåret 2009 - 2010

Inkomster Budget 2010 Verkligt 2009 Verkligt 2008
Konto

Intäkter Medlemsavgifter 90 000 86 700 79 300 
Extra avgift 100:- 0 0 19 200 
Övriga inkomster 5 000 7 680 4 751 
Sparbössor 800 1 328 

Segling Kappsegling 4 000 3 600 3 200 
Arosbladet Annonser 1 500 0 3 488 
Rågsäcken Uthyrning 8 000 11 500 11 650 

Försäljning 3 000 2 470 6 770 
Nyckelkonto 2 000 6 900 4 350 

Festligheter Klubbmästare 12 000 13 165 10 250 
Summa 126 300 133 343 142 959 

Utgifter Budget 2010 Verkligt 2009 Verkligt 2008
Konto

Kostnader Övriga utgifter 6 000 6 046 7 812 
Arvoden 3 600 3 200 2 400 
VFB AB 0 0 25 000 

Kappsegling Kappsegling 4 000 3 803 5 523 
Avgift till SSF 7 000 6 752 6 625 
Utbildning 1 500 2 420 0 
Kappseglingsbidrag 2 000 3 000 1 500 
Banläggarbåt 1 000 3 914 800 

Arosbladet Arosbladet tryck 12 000 11 664 7 041 
Porto, kont.mat. 4 000 6 437 3 546 

Rågsäcken El 4 000 5 464 3 306 
Renhållning 10 000 9 843 10 423 
Försäkring 5 500 5 477 5 253 
Arrende 13 500 13 320 12 840 
Underhåll 10 000 10 598 3 335 
Målning klubbhus 0 0 43 862 
Investeringar 10 000 12 312 13 087 
Renovering av kök 15 000 0 0 



 

 

 
 
Protokoll från Extra styrelsemöte med SSAros 2009-11-19 
 
Närvarande 
Jan Eklund, Joakim Sundstedt, Anita Nyholm, Lennart Hjort, Michael Zeeck, David 
Gissler, Lena Söderberg, Catharina Ekman 
 
Ej närvarande: Bengt Arnryd 
  
1. Mötets öppnande 
Jan hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
2. Genomgång av beslut från Årsmöte med SSA 2009-11-05 
Vid årsmötet togs två beslut av ekonomisk art som saknar giltighet med hänvisning 
till föreningens stadgar  
 
§16 Möten, valberedningen: Beslut i fråga om ekonomisk art får ej tas vid möte om inte 
styrelsen aviserat i minst 2 veckor i förväg 
 
 
Utdrag från Protokoll från årsmöte med SSA 2009-11-05:  
§ 18.  Fastställande av årsavgifter 2009/2010  
Beslut: Medlemsavgiften för pensionärer höjs med 100 kr till 300 kr.  
Medlemsavgiften för familj inklusive juniorer, behålls oförändrad, 500 SEK.  
En extra avgift om 100 kr tas ut för att finansiera köksrenoveringen. Michael 
presenterar en ny budget till vårmötet som en konsekvens av förändringen av 
medlemsavgiften. 
 
Nytt beslut: Styrelsen beslutade att ogiltigförklara beslutet med hänvisning till 
föreningens stadgar § 16. Förslaget har inte inkommit som en motion eller på annat 
sätt och har inte heller beretts i vederbörlig ordning. Frågan hänskjuts till vårmötet 
2010. 
Köksrenoveringen beslutades att genomföras inom ramen för befintlig budget. 
 
3. Mötets avslutning 

 
Vid protokollet   Justeras 

Catharina Ekman   Ordf SSA 
Sekr  



 

 



 

 

Skriv mera! 
Redan i förra numret uppmanade vi medlemmarna att skriva i tidningen!  Vi 
vill ha flera skribenter: Ju mera ni skriver desto färre artiklar av oss behöver ni 
traggla er igenom. Det vore väl nåt att se fram emot? 
Alltså: Skriv om allt som faller er in bara det anknyter till segling. Skriv gärna 
debattartiklar så vi får igång ett forum för olika åsikter. Intressanta frågor sak-
nas inte! Om ni är ängsliga för språkbehandlingen så kan jag hjälpa till med 
varsam redigering. 
Skicka i så fall era alster i vanlig Wordfil till bo.stenstrom@smutbildning.se. 
 
Om kappsegling i allmänhet och SM-seglingar i synner-
het. 
Under de senaste åren har WSS ungdomar, Jocke Persson, Anders Hallgren 
med flera, gjort stora insatser för att populärisera LYS-seglingen. Höstkroken 
är ett succéartat evenemang som ligger rätt i tiden i mitten av september och 
som samlar fler och fler båtar ofta med unga besättningar. Det är viktigt att vi 
från Aros sida inte ser aktiviteterna som konkurrens utan att vi stöttar WSS 
framför allt i form  av att vi anmäler oss och deltar. Att en av klubbarna speci-
aliserar sig på LYS-segling och blir bra på det lyfter hela stans seglingsverk-
samhet, det har vi redan sett. 
JKV har länge haft ungdoms- och jollekappseglingen som sitt revir vilket ock-
så har varit fruktbart: Alltsen Marit Söderströms dagar har JKV producerat 
duktiga jolleseglare. Dessutom har man utbildat flera funktionärer som också 
har medverkat i våra arrangemang. 
Vad har vi uträttat då? Vi har  gubbseglingen som är unik i landet med uppåt 
trettio deltagare varje år. Den borde, tycker jag, kompletteras med en gumseg-
ling också. Vitsen med att separera kön (vilket ju inte är särskilt modernt i 
andra sammanhang) är att man lär sig att ta ansvar  på egen hand. Gubbsen 
måste föda sig själva och gummorna måste organisera seglingsaktiviteterna 
utan att ha en skeppare att lita på. 
Familjeseglingen med KM är en annan viktig aktivitet som också drar goda 
deltagarsiffror. Mycket av vår verksamhet är alltså av kombinerad seglings-
mässig och  social art vilket är bra. 
Nu är det emellertid så att Aros tillsammans med Svearna i alla tider har varit 
det ledande kappseglingssällskapet på kölbåtsidan. Bankappseglingen var förr 
i tiden dominerande, men har fallit tillbaka på senare år på så sätt att antalet 
klasser har minskat: IF-båtar, folkbåtar, expresser med flera har i stort sett för-
svunnit från banorna. Kvar är M-båtsklasserna, där framför allt trettiorna fort-



 

 

farande är starka och där tjugotvåorna ofta seglas av trettiogubbarnas söner. 
Det finns alltså en tradition att ta vara på. 
Förutom traditionen  finns det flera konkreta anledningar till att vi på nytt har 
aktualiserat ett SM-arrangemang 2011: Det är viktigt att vi ser till att ban-
kappseglingen vidmakthålls eftersom det trots allt är den mest avancerade täv-
lingsformen; vi har en intakt seglings- och landbaserad organisation; M-
båtsseglarna bor i båtarna  vilket innebär att vi med Rågsäcken som bas kan 
sälja mat med mera som ger klubben goda inkomster och det är dessutom en 
oöverträffad seglingsfest vilket inte är det sämsta. 
Förutom SM har M-båtsseglarna själva tagit initiativ till klasseglingar i enkla 
former på hösten. Detta skulle kunna genomföras även i andra klasser om man 
kunde uppbringa eldsjälar: Expresser, neppar, folkbåtar med flera finns i stan 
men är inte aktiva lokalt. Om någon av dessa klasser aktiverade sig så skulle 
vi kunna erbjuda SM för flera båttyper än M-båtar. Expresser kanske? Vi har 
ju en färsk svensk mästare i klubben! 
Vi har försökt att intressera skärgårdskryssarna för ett evenemang inne i väst-
ra Mälaren, men dom tycker att Grodhavet är för litet. Vi arrangerade X-
pokalen 1959 och Svearna hade A 22-SM så sent som 2005, men just nu är 
intresset svalt. 
Vad tycker ni? Kom gärna igen med synpunkter! 
Sm 

Foto Harald Lindell 



 

 
Varvet 
 
Ditt  eget  varv – Båtklubbarnas Varv på Verksgatan har nu flyttat alla 
pusselbitar är på plats och vår adress är Verksgatan/Lillåudden eller Ma-
rinan som båtkvarteret kommer att heta. 
 
Varvsflytten  är nu avklarad, även om det fortfarande finns lite justeringar 
kvar. 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 2010-
2011 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. 



 

 



 

 



 

 

Välkommen in till oss i vår  
Båtvårds butik på Verksgatan 

Där kan du få hjälp med det som  
du och din båt behöver inför sommar  

säsongen 
 
 

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 



 

 



 

 

          Hejsan båtfolk! 
 
Har Ni sett oss komma farandes från vår hamn på Framnäs, glada och stojan-
des i våra små blå båtar på väg ut mot nya äventyr? Kanske har Ni också gått 

förbi den gamla skolan på Ridön där vi 
har vårt lägerområde? 
 
Låt oss berätta vilka vi är och vad vi 
tycker om! Är Du mellan 8 och 108 år 
är Du nämligen välkommen till oss. Vi 
är seglande scouter! Entusiastiska 
barn, ungdomar och vuxna som be-
stämt oss för att utvecklas som männi-
skor och att ha riktigt roligt tillsam-
mans på vägen. 
 
”If it isn´t fun, it isn´t scouting” det 
är scoutings grundare Baden-Powells 
ledord, som han uttalade för mer än 
100 år sedan. Det tillåtande klimatet 
och de oändliga möjligheterna som 

medlemmarna har till att utveckla sin verksamhet, gör att scouting följer med 
genom tiderna och på senare år åter blivit riktigt hett! 
 
Vi lär genom att göra, provar på att 
lyckas och misslyckas i en tillåtande 
och uppmuntrande miljö. Genom 
lek och umgänge finns mycket ut-
veckling och livsglädje. Friluftslivet 
ger otroligt mycket upplevelser, 
äventyr och möjligheter till att lära 
känna sig själv och andra. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Under vintern vässar vi våra scout- och seglingskunskaper. Vi lär 
oss t ex göra upp eld, säkerhet seglingsteknik och matlagning i alla 
väder. I mindre grupper (patruller), övar vi på samarbete och att 

lyssna på varandra, detta ger oss trygghet och kontinuitet. 
   I maj ger vi oss ut på Västeråsfjärden. Vi seglar inte alltid för att komma 
först utan hos oss är det lika viktigt att kunna sjömaning, sjövett och sjö-
manskap. 
   Under sommaren har vi gemensamma seglingskvällar på tisdagar och så 
åker vi självklart på roliga hajker och läger. 
 
På gång: Kårhajk med Pirattema på Ri- dön 11-13 juni 
Stort och häftigt sjöscoutläger på Vässa- rö - 
Mareld 24-31 juli 
 
Den mysiga skolan på Ridön går bra att 
hyra, det finns bl.a. ett stort kök och en 
sal för aktiviteter, stora middagar, samt 
tio bäddar. Stor naturtomt, perfekt för 
lägerbål, grillkvällar och lekar. 
 
Prova på Sjöscouterna några kvällar! 
Vi tar emot nya scouter och ledare hela året. Ring eller 
e-posta Anna så får du veta vilken kväll i veckan som just Du är välkommen. 
Mer information om oss, läger, våra båtar och hamnen på Framnäs finns på 
vår hemsida; WWW.VASSJO.SE  
 
Annas e-post; Anna.Zetterholm@vassjo.se 
Annas telefon; 021-811119 

    Vi är alltid redo för Dig, Välkommen! 



 

 

En bild säger mer... 

Nya Bänkar till Rågsäcken 
 
Som ni säker kommer ihåg från Arosblad nr.3 – 2009 var det ett litet inlägg från den norrländska 
eskadern, som vid ett stopp på Norrtäljes segelsällskaps klubbholme Flaten såg mycket fina bänkar som 
de föll pladask för. Sådana måste vi ha tänkte alla! 
 
Sagt och gjort pengar äskades närmare bestämt 15.000 kr och fyra ivriga ”gubbar” har under vintern hållit 
till i Båtklubbarnas varv och sågat, borrat och skruvat ihop 10 st mycket fina bänkar.  
Lasse J lyckades få till riktigt bra priser på det tryckimpregnerade virket, så pengarna räckte också till nya 
bänkar vid bastun, som vi kan ersätta de fula plaststolarna med. 
 
Eftersom bänkarna är tillverkade i tryckimpregnerat grovt virke kommer vi att ha glädje av dom under 
många år framöver. 
 
Styrelsen tackar Jöran Söderberg, Lasse Jönsson, Erkki Woltter och Leif Eriksson för ett mycket gott 
jobb. 
 
Jan Eklund 
Ordf. SSA 
 



 

 
Kalendarium SSA 2010  
 
11 mars  Styrelsemöte 
15 april Styrelsemöte 
7 maj Arosbladet med kallelse till Vårmöte 
22 maj  Säcköppning kl. 10:00 
22 maj  Vårmöte kl. 14:00 
25 juni Midsommarfirande 
12 augusti Styrelsemöte 
4 september Familjesegling , Kräftskiva 
9 - 12 september Gubbsegling 21 gången 
18 september Säckstängning 
7 oktober Styrelsemöte 
22 oktober Arosbladet med kallelse till Årsmöte 
4 november Styrelsemöte 
11 november Årsmöte 
 
 
Seglingskalender för 2010 
 
Planerade seglingar  Datum 
Sundbyholmsregattan  15/5 
Västeråsregattan  12/6 
SSSV Öppna inkl lagkappen  21/8 
Höstkroken  25/9 


