
 

 

Säcköppning och Vårmöte på 
Rågsäcken 14 maj 2011 



 

 Nytt på Rågsäcken 

Snart kommer det två av dessa flytbryggor till Rågsäcken som ska ersätta 
anslutningsbryggan till nuvarande flytbrygga.  

OBS! Det blir inga Y-bommar 



 

 Ordföranden har ordet 
 
Hej seglarvänner. 
 
När är våren äntligen här och med den alla sysslor som skall bestyras med 
innan den efterlängtade sjösättningen blir av. I år känns det som att jag har 
”tappat sugen” lite och har i skrivandets stund (19 april) inte ens täckt av 
båten. Tänkte dock börja i påskhelgen och hoppas på fint väder. 
 
I det här numret finns medlemsmatrikeln som kan vara bra att ha liggande 
i båten. Kontrollera Era uppgifter i matrikeln, är det något som inte stäm-
mer, kontakta mig eller Michael Zeeck så rättar vi till detta till nästa ma-
trikel. 
 
Den som ännu inte betalt medlemsavgiften ber jag vänligen betala in den-
samma. Den som av någon anledning inte längre vill vara med i klubben 
och därför inte betalt, vänligen kontakta mig så vi kan avföra Er ur vår 
medlemsmatrikel.  
Jag kommer återigen att byta jobb (förhoppningsvis sista gången), den här 
gången går jag tillbaka till min förra arbetsgivare Servicehälsan i Västerås 
och från och med 2 maj är min mailadress återigen 
jan.eklund@servicehalsan-vasteras.se och mitt telefonnummer är 021-14 
16 89 (hem) eller mobil 073-387 26 92 (dagtid) 
 
Vad gäller VFB så har sjösättningsprocessen rullat igång och man kan 
som förra året enkelt och bekvämt boka och betala  via nätet. Gå in på 
www.vfbab.se  där hittar du all information du behöver vara sig du vill 
boka och betala på nätet eller på traditionellt vis i kupan. Kom ihåg att be-
talning i kupan i första hand ska göras med kort. 
  
Den som önskar byta ut sin gamla slitna standert eller SSA-dekaler kan 
skaffa nya hos Anita Nilssen som numera arbetar på Båtservice, Varvs-
gränd 6. Standert kostar 150 kr och dekaler 25 kr st. Jag kommer också att 
ha standert, dekaler och SSAs 100 års bok i båten så ni handla ute på 
Rågsäcken eller någon annan stans ni träffar på mig. 
 



 

 

Passa på och köp vår utmärkta 
bok om SSA:s historia, finns på 
Hjertmans, Västerås Segelservice 
eller hos någon i styrelsen 

Som de flesta har sett så sjunker anslutningsbryggan till pontonbryg-
gan varje år allt längre ner och ligger nu under vatten. Våra duktiga 
pensionärer med Lasse Jönsson i spetsen har dock en lösning på pro-
blemet, så till sommaren kommer vi att kapa bort den sjunkande 
träbryggan och ersätta denna med två 7 meters pontonbryggor. Detta 
arbete kommer att utföras i vår och kommer att lösa allt jobb med att 
varje år lägga ner massor med jobb att lyfta den sjunkande träbryggan. 
Det kommer att behövas handräckning för arbetet och jag kommer att 
skicka ut ett mail när det börjar bli dags att ta tag i projektet. 
 
Med risk för att vara tjatig vill jag återigen informera att SS Aros återi-
gen kommer att arrangera SM för Mälarbåtar. Datum för arrange-
manget är 3 – 6 augusti, med inmätning och tuneupp på onsdagen och 
seglingar från torsdag till lördag. Lördagen är det prisutdelning 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. Vill du hjälpa till som funktionär kontaktar du; 
Michael Zeeck 070-534 01 00 michael.zeeck@swipnet.se 
Lasse Jönsson 073-070 40 55 mona.lars@telia.com 
Eva Stenström 076-569 16 20 eva.stenstrom@mbox303.tele2.se 
 
Vi ses på Mälaren och Rågsäcken för ännu en underbar sommar. 
 
Väl mött på Säcköppning och vårmöte den 14 maj  
 
Seglarhälsningar 
Jan Eklund 



 

 



 

 



 

 



 

 

Kalendarium SSA 2011  
 
14 maj  Säcköppning kl. 10:00 
14 maj  Vårmöte kl. 14:00 
24 juni Midsommarfirande 
4-6 augusti Mälarbåts SM 
3 september Familjesegling , Kräftskiva 
8 - 11 september Gubbsegling  
17 september Säckstängning 
21 oktober Arosbladet med kallelse till Årsmöte 
10 november Årsmöte 
 
 

Seglingskalender för 2011 
 
Planerade seglingar   Klubb  Datum 
Sundbyholmsregattan   SS Svearna 18/6 
Mälarbåts SM   SS Aros 4 – 6/8 
Svearnas öppna inkl lagkappen  SS Svearna 20/8 
Höstkroken   WSS  24/9 
Slutsegling   Strängnäs SS 1/10  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

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 täv-

lingar. 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 



 

 

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 



 

 



 

 



 

 



 

 

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 



 

 



 

 



 

 



 

 


