Barn i båtar
Det ligger nära till hands att tro att barn har svårt att finna sig tillrätta i den lilla
slutna värld som en båt till sjöss utgör. Men icke! Vi har dragit runt tre ungar av
olika storlek och alla påstår att dom har trivts utomordentligt bra till sjöss. Det kan
kanske bevisas av det faktum att samtliga vid vuxen ålder skaffade egna båtar.
Själv är jag uppfödd med farsans jolle som leksak och pölarna vid Granskärs hällar
som marin minimiljö förutom Rågsäcken förstås.

När Cina och Fredrik, dom äldsta, var små så var det optimisten i roddversion som
gällde. Vi låg i Hummelviken en gång, vädret var förfärligt med strilregn hela dan.
Tidigt på morronen rustade dom ut sig med matsäck och regnkläder och försvann
för att komma tillbaka sent på eftermiddagen genomblöta men på ett strålande humör efter att ha utforskat hela arkipelagen. Föräldrarna låg i ruffen med fotogenlampan tänd och läste hela dagen.
Fredrik var expert på att skaffa sig kompisar. Han rodde ut i viken med jollen, tog
ett par svängar runt båtarna och efter fem minuter hade han ett gäng optimistjollekompisar som fann varann direkt. När han blev äldre hade vi lite dragkamp om

gummibåten som absolut inte fick användas för buskörning. ”Pontus (Nordvall)
och jag ska åka över till Almö-Lindö och bada. Får vi ta gummibåten?” ”Visst”,
sa den tankspridde fadern. Efter en stund sågs ett par vildsint surfande grabbar ute
på fjärden utövande livsfarliga manövrar, men utom räckhåll för den ursinnige
och lurade fadern. Det går alltid att lura föräldrar som gärna vill ha lugn och ro.
Så småningom vändes intresset mot vindsurfing istället varför vi fick ett flytetyg
till att släpa på.
Erik var redan från början seglingsminded. Vi deltog i optimistracet på midsommarn och lyckades kappsejsa på grund av faderns övervikt. Fyraåringen tyckte det
var enbart kul. När vi seglade över till Åland i hårt väder samma år var han lite
sjösjuk, men tappade inte humöret för det. Vid 9 års ålder seglade han med oss
från västkusten via Danmark. Den sommaren, 1993, utmärktes av det sämsta väder som hade förekommit på 1900-talet. Ändå så tycker både vi och Erik att det
var den bästa segling vi hade gjort. Det är alltså äventyret som lockar ungarna,
inte sol och bad. Det viktiga är förstås att föräldrarna är någorlunda trygga och
inte överför ängslan på barnen
Barnbarnet Nora, tre år, seglade med oss till Stockholm i somras. Även hon fann
sig väl till rätta, lärde sig ro gummibåt, släpade diverse flytetyg efter båten och
gjorde sitt bästa för att trilla i sjön vilket inte lyckades. Skansen och Junibacken
blev avslutning. Det var en upplevelse även för morföräldrarna som inte hade besökt Skansen sen minsta barnet var litet, alltså för femton år sen. Junibacken fanns
inte på den tiden.
Detta är skrivet framför allt för att påvisa för blivande föräldrar att sjölivet inte
alls behöver bli sämre när man skaffar barn. Det gäller att se till att man ett förråd
av böcker eller nuförtiden DVD-filmer, jollar, släpbåtar med mera ombord. Naturligtvis får inte dagsetapperna bli för långa och man bör inte gå ut i så pass hårt
väder att man känner sig osäker eftersom barn har känselspröt som reagerar när
föräldrarna blir otrygga.
Sm

Nya tider!
Från och med 1:a mars i år återfinns jag här:

Behöver du nyckel eller standert mm.
Kom då till Varvsgränd 6
Anita Nilssen

Ordföranden har ordet
Hej seglarvänner.
Jag önskar alla en riktigt god fortsättning på 2011 och hoppas på en lika fin sommar som
förra året. Återigen har det varit en riktig vinter och jag har varit ute i skidspåren flera
gånger i veckan med mina nyinköpta skidor. Som ni vet fick jag blodad tand förra året och
köpte till denna säsong, både nya skidor och långfärdsskridskor.
Den 18 februari hade vi röjardag på Rågsäcken och det kom ca 20 personer som röjde och
eldade ris, jag tackar alla som ställde upp. Jag själv, var med barnen och åkte slalom i
fjällen så vi kunde tyvärr inte vara med.
Vid årsmötet röstades två motioner igenom som jag vill nämna. Den första motionen var
stadge-ändringarna som jag nämnt tidigare och som innebär en ändring av stadgarna så att
de stämmer överens med verkligheten. Vi kommer att lägga in dessa på hemsidan. Den
andra är höjningen av medlems-avgifterna för pensionärer med 50 kr till 250 kr.
VFB:s verksamhet rullar på och vinsten för 2010 blev ca 114.000 kr efter skatt. I år har
VFB investerat i en begagnad, mycket fin Volvo L3 att användas för transport av båtar
och material samt för snöröjning mm.
Förslag på ny ordförande, att väljas vid bolagsstämman den 23 mars är Jan Hvass från
WSS som tar över ordförandeklubban efter Thomas Eldeen ordf i BSK Sextanten.
Förslag på utdelning till ägarklubbarna är för verksamhetsåret 60.000 att fördelas på de
sex ägar-klubbarna vilket innebär en höjning av utdelningen från 5000 till 10.000 kr.
I år ska ordningen på Kraftverksplanen bli bra och området ska delas upp i numrerade
sektorer som ska bli uppmärkta med skyltar och målade streck på marken. En skiss över
området kommer att tas fram och anslås på bokningskupan så att man lättare ska kunna få
en överblick över området.
VFB kommer också att erbjuda de med körbar vagn och som vill ligga på Lövudden nästa
år, gratis transport av vagn till Lövudden. Läs mer om detta på VFBs hemsida
www.vfbab.se
Avslutningsvis vill jag informera att SS Aros återigen kommer att arrangera SM för
Mälarbåtar. Datum för arrangemanget är 3 – 6 augusti, med inmätning och tuneupp på
onsdagen och seglingar från torsdag till lördag. Lördagen är det prisudelning och regattamiddag i vanlig ordning.
SSA behöver ett antal funktionärer som kan ställa upp ute på banan, i hamn, på seglingsexpedition, i köket, vid grillarna eller där som det behövs. Fundera på om du vill vara med
som funktionär, det behövs många hjälpande händer och det är ett fasligt slit, men väldigt
roligt och ju fler vi är desto lättare går det.

Kontakta
Michael Zeeck 070-534 01 00
Lasse Jönsson 073-070 40 55

michael.zeeck@swipnet.se
mona.lars@telia.com

Eva Stenström 076-569 16 20

eva.stenstrom@mbox303.tele2.se

Som vanligt har vi bifogat inbetalningskortet för medlemsavgiften till årets första Arosblad. Tänk på att betala in avgiften i tid, medlemsavgiften är den viktigaste inkomsten vi
har medan utgifterna är många.
Har ni flyttat, bytt båt eller telefonnummer glöm inte att notera detta på inbetalningskortet
så att ni får rätt uppgifter i matrikeln som publiceras i nästa Arosblad.
Seglarhälsningar
Jan Eklund

Skriv mera!
Bladets läsare kanske anser att redaktörerna huserar fritt i bladet styrda av
hybris och skrivklåda. Så är det inte alls! 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 saknas inte! Se där, nu har jag fyllt en kvarts sida i alla fall! ” Bättre
nå än assint”, sa gumman.
Sm

Kalendarium SSA 2011
7 maj
14 maj
14 maj
24 juni
3-6 augusti
3 september
8 - 11 september
17 september
21 oktober
10 november

Arosbladet med kallelse till Vårmöte
Säcköppning kl. 10:00
Vårmöte kl. 14:00
Midsommarfirande
Mälarbåts SM
Familjesegling , Kräftskiva
Gubbsegling
Säckstängning
Arosbladet med kallelse till Årsmöte
Årsmöte

Seglingskalender för 2011
Planerade seglingar
Sundbyholmsregattan
Mälarbåts SM
Svearnas öppna inkl lagkappen
Höstkroken
Slutsegling

Klubb
Datum
SS Svearna 18/6
SS Aros
4 – 6/8
SS Svearna 20/8
WSS
24/9
Strängnäs SS
1/10

Betr. Gemenskapen i vårt segelsällskap
Idag har jag äntligen lite tid över, och då bestämmer jag mig för att skriva lite
grann och skicka till Aros-bladet.
Den här hösten har min ”gubbe” Hasse Lysell varit sjukskriven en längre period
efter en olyckshändelse på arbetsplatsen, som har gett honom en förskräcklig värk
i nacke och axlar, och naturligtvis blir då följden av detta att han får ”Jaga” mellan
olika instanser inom sjukvården mm.mm.
Men det är inte det som jag ska gnälla eller beklaga, det verkar som han vid sina
snart 64 år tycker att det känns bra att få ta det lite lugnt efter ett långt arbetsliv,
lite lugnare och kanske lite mindre värk.
Sanningen är den att han har ett gott humör, och det blir konstigt nog ännu bättre
när söndagskvällar och tisdagskvällar börjar närma sig.
Jo, förstår ni, att varje måndag kl. 11.00 så är det ett gäng ”gubbs” som har viktiga
möten i tältet som ligger längs Mälarparken,( alltså där vi har våra båtar på vinterförvaring), där sätts kaffebryggaren i gång och har man tur så är det någon som har
en liten kaka med sig.
När man någon gång ställer frågan, - hur hade ni det på mötet idag???, vad löste
ni för problem idag???, får jag oftast till svar att
”bry dig inte så mycket om det du” hm.hm. jag frågar inte mer utan skrattar för
mig själv o tycker att det låter ganska roligt, nåväl alltid löser dom väl några
världsproblem tillsammans och framförallt så verkar dom ha det trevligt………
Mötet tar ganska lång tid ska ni veta, det slutar inte alltid i tältet, utan kan ibland
sluta på t.e.x. biltema, Clas Ohlsson, Jula eller något ”mathak” någonstans.
När han kommer hem så är humöret på topp, och ser redan fram emot nästa möte.
Nästa möte infaller alltid på onsdag i samma vecka, men dock inte i tältet, utan då
är mötet flyttat till Rågsäcken, då kokas det kaffe och bres mackor på morgonen
hemma, ja klockan ställs t.o.m. för man träffas redan kl. 08.30 ute vid bryggan på
Björnön för att ta sig över till Rågsäcken,
Innan isen la sig så använde ”gubbsen” Rågsäcksekan för att ta sig över till Rågdäcken, när det blev is på Mälaren så har dom rep o isdubbar och går över isen.
Väl på Rågsäcken, så hugger dom ved till att värma bastun med(om det inte redan
finns) efter det blir det en promenad runt på ön i väntan på att bastun ska bli varm.
Ibland skottar dom lite snö eller bara går runt o kollar så att allt är i sin ordning på
ön.
Därefter är det bastubad, tvätt/dusch i kallt vatten, och kaffe o mackor, nåja nu i
skrivandets stund så nalkas det snart jul, och då minsann räcker det inte med kaffe
o macka, nej minsann ……… ägg, sill och hårt bröd ska det va`och öl förstås, naturligtvis ska det vara en liten ”bärs” i bastun. Eller hur??

Ja tänk vad roligt att ni kan ha det så här, tack Lasse, Jöran, Leif, och några till,

som förgyller tillvaron för ”min gubbe” , hoppas att ni får ha många sådana
”viktiga möten” längre. Länge, länge, länge till, o tänk vad bra för oss andra att vi
äntligen har fått några som löser världsproblemen åt oss, och framförallt att vi har
några som varje vecka ser till vår fina klubbholme.
/Anki Lysell

I förra numret av Arosbladet fanns en gammal Västeråskrönika som till stor del
handlade om Erik Jansson. Förutom de båtar som nämndes i krönikan byggde
Janne även den första Ess-jollen, SS Aros juniorbåt på 60-talet. Bygget finns beskrivet i jubileumsboken, SS Aros 100 år. Vidstående bilder visar den färdiga båten under segel. Bilderna är tagna av min far Folke Markoff en sommardag 1962.
Idog fotograf (som han fortsatt är) ville han ha en segelbild till familjealbumet. Vi
lånade ”Ettan” och seglade ut till Elba. Ståendes på Elba-bryggan tog han sen
dessa bilder.
Ess-jollen är en centerbordsjolle, ritad av Sven Thorell, och har måtten 5,50 x
1,80 m. Segelytan är 10 m2 fördelad på stor och fock. Med sin stora sittbrunn var
Ess-jollen en utmärkt nybörjarbåt. Vi var ofta tre till fyra juniorer i varje båt. De
äldre fick vara skeppare och instruktörer. Allt eftersom man lärde sig fick man
sen ta större ansvar och till
slut själv få disponera en båt.
Vi träffades i
Ess-jolle nr 1 vid bryggan. I bak”starbåtsskjulet”, nuvarande
grunden ”Starbåtsskjulet” och JanSSRS bod nere vid Elba kaChrister Anderssons Stjärnbåt.
jen, i stort sett varje dag och
kväll. Där fördelades besättningarna mellan dem som
ville ut och segla. Aros hade
tre Ess-jollar som flitigt deltog i övningsseglingarna på
Västeråsfjärden och andra
klubbseglingar. Det arrangerades även juniormästerskap
under några år på 60-talet. På
helgerna seglade man även
med till kappseglingar hos
övriga klubbar i västra Mälaren. Båtarna var nämligen
försedda med ett kapell som

spändes över sittbrunn. Därunder kunde två
stycken sova på luftmadrasser, på var sida om
centerbordstrumman. Var vi på Rågsäcken
bodde vi i sovrummen på över våningen.
En reflektion som jag gjort på äldre dar, är hur
naturligt vi juniorer smälte in i klubbgemenskapen. Trots att de flesta av oss kom från miljöer där ingen av våra närmaste seglade, fann
vi oss snabbt hemma i Aros. Visst höll vi oss
mest till våra jämnåriga men det fanns ingen
barriär att ta sig igenom för att kontakta och
umgås med de äldre medlemmarna. Troligtvis
berodde det på att man inom Aros var måna
om att få till en föryngring och därför välkomnade alla nya ungdomar. Jämför man med idag
så är ungdomsverksamheten inom seglingen
mer tävlingsinriktad och verksamheten upplagd som övrig idrott. De ungdomar som inte
attraheras av kappsegling har nog svårt att få
prova på andra typer av segel- och båtliv.
Kanske finns det behov av ”konceptet Ess-jollar” även idag?
Var blev de av?
Aros var föregångare men snart hade både WSS och sjöscouterna Ess-jollar.
Dessutom byggdes det även flera i privat regi. Var dessa båtar finns idag, 50 år
senare, vet jag inte. De ligger i alla fall inte vid
bryggan vid Elbakajen.

Man kan undra hur det var med seglingsutbildningen under Ess-jolletiden. Bilden visar en
junior som sitter i lä och seglar med fasta skot
och oknäppt flytväst. Föga sjömanmässigt!

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

PANG I BYGGET
Något år i början på 1990-talet var undertecknad medföljande som gast på Ragnar Sjögrens upphottade Lady Helmsman för att segla Lidingö Runt.
Ragnar som var segelmakare var representant för dåvarande Royal Sails i Västerås. Ragnar hade tillverkat ett storsegel till sin båt som var ovanligt på den tiden, med en enorm akterrunda. Jag tror att han fick inspirationen när han såg 72fotaren Big T.
Vi var ute någon gång här hemma och testade den nya riggen innan kappseglingen. Naturligtvis blev båten mycket snabbare. Mest märkbart var det i lättvind
och mellanvind. Tyvärr minns jag inte hur mycket större segelytan blev men det
var många kvadratmeter. Även masten var höjd med ett par meter.
Jag, vår son Pontus och Hasse Lysell åkte bil upp till starten. Ragnar låg med
båten på Djurgården vid Hundudden. Efter en stund anlände rorsmannen Peder
Cederschiöld som var en av delägarna till Royal Sails. Efter en kortare genomgång av vädersituationen av Peder gick vi ut till start. Vädret var som oftast
vid Lidingö Runt byigt med relativt hård medelvind. Kallt vatten i kombination
med soluppvärmda landytor. Starten gick relativt bra. Peder gick väldigt nära
andra båtar, något som jag aldrig själv klarat av: inget för folk med svaga nerver.
Efter ett tag låg vi bland tätbåtarna i vår startgrupp. Vinden ökade hela tiden
samtidigt som vi började skota hem för kryss. Vid den tidpunkten låg vi utanför
Brevik på sydöstra delen av Lidingö. Ragnar började bli orolig för riggen och
däcket med infästningar för skotskenor m.m. Vilket inte var konstigt, båten var
enormt överriggad.
Det gnisslade och knakade lite här och där. Och så plötsligt en kraftig mekanisk
knall och bommen for upp! Efter några sekunder förstod vi att bulten mellan
kickstången och bombeslaget hade gått av. Ragnar eller om det var Peder beordrade en snabb revning av storen. Det lyckades efter en del arbete med det hårda
seglet.
Under detta moment hade vi naturligtvis tappat några placeringar, men inte så
många som man kunde tro.
Resten av seglingen fortsatte vi med denna provisoriska revning. Vi vann inte
vår klass men kom inte så dåligt ändå. Jag tror att vi hamnade omkring femte
plats.
När vi efter seglingen summerade det hela var vi ganska nöjda ändå. Troligtvis
var den rostfria bulten deformerad eller för klen.
Ragnar var glad att vi hade klarat oss från rigghaveri. Han fortsatte att segla Ladyn ytterligare några år innan han sålde den och började tänka i helt andra banor.
Nästa båt blev en kraftig koster OE-32 och familjen lämnade Västerås och Sverige för några år i medelhavet.
Hans Nordvall

SM-nytt
Vi kör hårt för att marknadsföra våra SM-seglingar vecka 31 2011. Ni som besökte båtutställningen har väl sett våra M 22- och M 30-modeller samt en rejäl
affisch. Utrymmet ställdes välvilligt till förfogande av Museiföreningen. Samma
montage kommer att finnas senare i år hos ICA, Haga, som är vår huvudsponsor.
Vi hoppas att media som normalt mest ägnar sig åt ishockey och innebandy kommer att intressera sig för oss. Vi har vissa kontakter.
Banan som ligger mellan Almö-Lindö och hästholmarna är en kryss-länsbana med
offsetmärke och gate, dvs en kort halvvindssträcka efter kryssmärket för att hindra
kollisioner och två länsmärken där man kan välja väg på kryssen. Tre seglingar
torsdag och fredag och två på lördag hoppas vi hinna med. Vi kommer att engagera Rederiet Mälarstaden för att skeppa ut huvudsponsorer och våra pensionärer
till Rågsäcken för en trevlig kväll på holmen. Det kanske kommer att finnas plats
även för flera intresserade. Grillar kommer att vara igång varje kväll med korv,
hamburgare och även andra läckerheter. Självklart får inte bara seglarna utan även
våra medlemmar handla!
Sensationellt nog har plasttrettians pappa, Roy Sandgren, aviserat att han kommer
trailande med en M 22 i plast! Hoppas det går i lås! Janne Björnberg på Next håller
på med formen just nu. Han har redan förfrågningar från ett tiotal intresserade som
vill bygga. Vi hoppas på en renässans för alla M-båtars urmoder.
Ett mycket viktigt villkor för att arrangemanget ska kunna ros hem är att klubbmedlemmarna vill ställa upp som funktionärer av olika slag både i land och på banan. Vi kan garantera att ni får trevligt, det vet vi sen tidigare SM-arrangemang. T
shirts utlovas som gage, och klubben får förhoppningsvis överskott som bland annat kan användas till att bygga ut pontonhamnen. Ring Eva Stenström 021-80 39
12 eller maila eva.stenstrom@mbox303.tele2.se om du vill vara med på land och
till Michael Zeeck 021-33 23 66 mail michael.zeeck@tele2.se om du vill vara med
på banan.
Själv sitter jag på inte mindre än tre stolar: Jag är involverad i förberedelserna tillsammans med våra aktiva M-båtseglare och som ordförande i M-båtsförbundet
”kund” till arrangörsklubben. Dessutom ska jag vara med och segla vilket också
kräver en del tid.
I förbundet diskuterar vi redan nu de kommande årens aktiviteter. Vi tror att vi
kommer att ha SM på Utö nästa år och 2013 på Ekoln. Principen är att vara i Mälaren och Saltsjön vartannat år.
Jag hoppas vi ses på holmen vecka 31 i början av augusti!
Sm

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
NM Båtepoxi
Marinplywood
Båtlyft med truck

LEFant Marinline
Sjökläder från Westcoast
Teak och mahogny

Vi önskar en varm och trevlig sommar
Tommy & Carina
Öppettider:
Månd, tisd, tors, fred. 12.00-18.00
Onsd 12.00-19.00
Lörd. 10.00-14.00
Jour telefon: 0705-41 12 60

VÄLKOMMEN TILL SEGELSÄLLSKAPET
AROS NYA HEMSIDA!

Efter att förändrat utseendet på Arosbladet är det nu dags för hemsidan!
Äntligen har vi fått ett fungerande bildgalleri för att minnas fester och tävlingar. Den nya hemsidan innebär också att vi fått en medlemssida, som
enbart nås med ett lösenord publicerat i Arosbladet. På medlemssidan
kommer bland annat tidigare Arosblad, medlemsmatrikel och ”Enbart
Medlemmar” materiel finnas tillgängligt.
Nuvarande lösenord är:
Användarnamn: SSA
Lösenord: 1906

-David Gissler, Webmaster-Styrelseledamot

Skit- och fyllelagarna
Alla vet att landets båtägare består av ett gäng alkoholiserade miljöbovar som det
lönar sig att angripa om man vill skaffa sig röster. Förra valet var det bottenfärgerna, den här gången utsläpp och sjöfylla. Eftersom volymen av fritidsbåtarnas utsläpp i Mälaren uppgår till ungefär en miljarddel per år och hela vattenvolymen
byts ut vartannat år så kan det knappast vara miljötänkande som ligger bakom utan
skälet torde vara rent populistiskt. När det gäller sjöfylleriet så är tänkandet på departementet om möjligt ännu luddigare.
Nu har alltså de regeringsdirektiv som kom före valet resulterat i att Transportstyrelsen har lämnat ett förslag till hur båtlivet ska regleras när det gäller förtäring av
rusdrycker och därav följande kiss-och bajsbehov..
Om vi börjar med utsläppen så ska båtar byggda efter 1998 ha tömningsanordning
över däck. Äldre båtar som är ”mindre än tio meter långa och/eller tre meter breda”
undantas. Detta innebär att gissningsvis 75 % av alla fritidsbåtar slipper kraven på
tömningsanordning. Det enda man behöver göra om man måste tömma en fast installerad toalett är att segla ut endera till Revanschgrundet utanför Sandhamn eller
till en punkt två distansminuter utanför Landsort eftersom ”utsläpp kan göras 2
distansminuter ut till havs för undantagna båtar.”
Hamnar som har mer än tio båtar som behöver tömma toalettavfall ska se till att
tömningsanordningar finns. Begreppet hamn definieras inte närmare.
Vad kommer båtfolket att göra, då? Många kommer antagligen att fortsätta som
vanligt eftersom Kustbevakningen som förutsätts slå ner på syndarna mig veterligt
inte patrullerar Mälaren. Jag har i varje fall aldrig sett en kustbevakare här inne hos
oss. Polisbåten är ju som bekant indragen sen många år. Alltså är riskerna att åka
fast minimala.
Vad gör man om man vill vara laglydig men inte kan bygga om tanken? Jo, då river man ut muggen och ersätter den med en toaletthink med ring och lock. Den kan
fullt lagligt tömmas direkt i sjön som man gjorde förr. Innehållet blir dock inte finfördelat och uppblandat med 90 % spolvatten som fallet är om man använder septitank.
Vore det inte bättre att bygga ut dassen i naturhamnarna eftersom de flesta endast
använder sina båttoaletter till sjöss i nödlägen?
Sen har vi det här med fylleriet. Jag har i femtio års tid när förtöjningen i hemmahamnen har kastats för semester tagit mig en virre för att fira att man slipper vardagens bekymmer för några dagar. Eftersom min båt är över tio meter lång blir jag
därmed båtfyllerist. Sonen som har en M22:a som endast är 9,50 lång kan däremot
ta sin virre i fred eftersom manöverförmågan inte påverkas märkbart. Dagens
lagstiftning som medger att polis och kustbevakning, om dom hade funnits till
hands, skulle kunna ta hand om fartdårar och fyllerister är fullt tillfyllest. Problemet är alltså inte lagstiftningen utan resurserna för övervakning.
Sens moral till miljö- och socialministern: Stifta inte onödiga lagar som inte kan
övervakas bara för att ni behöver putsa era glorior. Köp Häxans putsmedel istället!
Sm

Bastuklubben
Vad kanske många medlemmar inte känner till är att det finns en Bastuklubb inom Segelsällskapet Aros. Äldre medlemmar minns kanske att bastuklubbar förbjöds i Stockholm på 70-talet på
grund av vissa orsaker. Den bastuklubb som nu finns har haft regelbundna möten varje onsdag i
stort sett året runt sedan 2003 då nya bastun togs i bruk. Nuvarande medlemmar ägnar sig dock åt
annan verksamhet än den som förbjöds enligt ovan. En normal bastudag kan se ut som följer:
Samling 08:30 vid södra parkeringen på Björnön, därefter kort promenad till Sanduddens brygga.
På vintern över isen till Rågsäcken. Sommartid en kort roddtur.
Vedhuggning samt tändning av bastun.
Gemensam promenad runt ön under tiden bastun blir varm.
Tillbaka till bastun. In med ytterligare en pinne i brasan.
Därefter första kaffet. Dagens diskussionsämne påbörjas. Avklädning.
In i bastun som vid det här laget håller en temperatur på c:a 40 grader. En kall öl per man medtages.
Efter en del suck och stön kommer så dagens samtalsämne igång. Vi har under dessa år i stort
sett löst alla världens problem, alltifrån barnuppfostran, invandringpolitik, båttoaletter, segelföring mm. Det finns ingenting som inte har berörts. Att tala om egna fruar är däremot tabu.
Efter c:a en timme tas första duschen och en kort luftning av den varma kroppen. Ytterligare en
stund i värmen som vi det här laget håller c:a 55 grader. Alldeles lagom för en lång bastu.
Dagen andra kaffestund. Klockan har nu hunnit bli 11.00 ungefär.
På nytt in i bastun en stund för avslutning antingen med dusch eller bad sommartid eller som en
del gör på vintern: ut och kastar sig i snön.
Vid 12-tiden är vi så klara för hemfärd. Då känner vi oss som pånyttfödda, en härlig känsla.
Är Du nu intresserad av att delta i våra trevliga
stunder så kom ut och njut. Vi behöver nya
medlemmar då en del av oss börjar bli lite gaggiga. Medlemskapet är helt utan kostnad, det
enda Du ska ha med Dig är ett gott humör,
kaffe, macka och en kall öl samt tycka om att
bada bastu.
Trevligt umgänge får Du på köpet.
Bastuklubbens styrelse upa

En av bastuklubbens medlemmar försöker
dölja sin identitet.
PS Det var 24 grader kallt DS

Båtklubbarnas Varv – Ditt eget varv!

Full beläggning och trevlig samvaro präglar varvet, år efter år sedan 1941. Välkommen

Varvet befinner sig nu inför 4:e vintersäsongen efter flytten från Mälarparken i en
härlig slör på Lillåudden!
Fulltecknat som vanligt. Men misströsta inte, för det kommer en ny säsong hösten
2011 till vilken det finns gott om plats, både inomhus som utomhus.
Så börja redan nu att planera för behövandes reparationer, ombyggnader eller
kanske rentav en rekonditionering av din båt.
Vad kostar det är en allmän fråga. Eftersom varvet är en idéell verksamhet inom
båtklubbarna i sta`n så kostar det i första hand din egen insats på båten.
Platsen du behöver inomhus ligger på ca 1000-lappen/mån och utomhus ca 2800/
år. I detta ingår för samtliga hyresgäster varvets faciliteter i de uppvärmda lokalerna med bl a dess professionella snickerimaskiner.
Ytterligare upplysningar får Du genom din klubb eller på 021-12 09 19, el. 070680 08 55.
Ansökan (icke bindande) gör Du via brev eller mail till
bernt_abramsson@hotmail.com

/Bernt A.

