
 

 

 Årsmöte den 15 november 18:30 

JKV:s klubbhus Framnäs 

 

Välkommen 



 

 

Ordföranden har ordet 

 

Hej kära medlemmar. 

Nu är hösten här och de flesta har förhoppningsvis fått upp båten ur sjön. 

Min segelsommar har trots att de flesta klagat på vädret varit riktigt bra, ja 

faktiskt en av de bästa på flera år. Vi hade några nätters regn på vår väg ut 

till Stockholms skärgård, men väl därute sken solen från en klarblå him-

mel, det var ju förståss lite kallt i vattnet, men det får man ta. Alla åskovä-

der då undrar kanske vissa av Er, jo visst det kom en och annan åskskur 

men de gick över på någon timme och strax lös solen igen. 

Den glädjande trenden med tillströmningen av nya medlemmar håller i sig 

och i år har vi fått 22 nya familjemedlemsskap till klubben. Medlemsanta-

let har nu passerat 250, efter en dipp för 4-5 år sedan då vi var i närheten 

av 200. Vill ni se vilka som anslutit sig, bläddra vidare i bladet. 

 

I år är det förmodligen sista vintern som det kommer att finnas båtuppställ-

ningsplatser på Kraftverksplan eftersom MUAB planerar för  fler bostäder 

och marken ska saneras innan dess. 

Detaljplanerna för Lövudden är klara och VFB AB har i princip fått igen 



 

 

de flesta av sina krav förutom att Johannisbergsvägen inte kommer att flyttas. 

Detta kommer att innebära att vägen måste korsas vid transport av båtar till upp-

ställningsplatserna på andra sidan vägen. VFB ser detta som ett säkerhetsproblem 

och för därför diskussioner med kommunen om hur överfarten kan ordnas på det 

säkraste och bästa sättet som möjligt. Problemet är att Vägverket ansvarar för 

vägen och att det är de som har sista ordet i frågan. 

Vad gäller hamnanläggningen kommer det att byggas fasta vågbrytare, en ny 

ramp samt en ny spolplatta, det kommer också att bli 50 – 60 fasta båtplatser i 

hamnen. 

För de som vill bygga egna skjul liknade de som nu finns på Notudden finns möj-

lighet att göra detta också. Båthusen kommer att vara bygglovsbefriade men 

måste uppfylla de krav på längd, bredd, höjd och färg som kommunen bestämt. 

Om man vill bygga ett båtskjul kontaktar man VFB AB och ansöker om detta. 

Det är många saker som ska klaffa för att allt ska stå färdigt på Lövudden till 

nästa höst och vi får hålla tummarna att tidsplanerna håller fast det är mycket kort 

om tid.   

 

Det nybyggda däcket (Lasses brygga) som sammanbinder långbryggan med pon-

tonbryggan blev en succé och har använts flitigt i sommar, jag tackar än en gång 

alla med Hasse Lysell i spetsen som varit med och slitit för att det skulle stå fär-

dig till midsommar. 

Näst projekt som pratat lite löst om är att se över elen och bl.a. sätt upp en ny 

ljusslinga och dra el till Gubbviken samt el till bastun som i nuläget ligger på be-

lysningsslingan. 

 

Årets festligheter har dragit mycket folk och ni som var på Rågsäcken på mid-

sommar kommer säker ihåg att vi fick lyfta ut många extrabord så att alla, långt 

över hundra personer, skulle få plats i solen utanför klubbhuset vid middagen.  

Kräftskivan drog över 80 personer och blev mycket lyckad med god mat, trevligt 

umgänge och bra underhållning som vårt husband Jans Frestelse (inte min fres-

telse) stod för. Jag tackar vår förnämliga Klubbmästare Anki Lysell som har ar-

rangerat festligheterna på bästa möjliga sätt. 

 

Till sist vill jag påminna om Årsmötet som i år går av stapeln den 15 november 

kl. 18:30 i JKVs lokaler på Framnäs. VFBs orförande Janne Hvass och VD Jöran 

Söderberg kommer att informera om planerna för Lövudden, då har ni också möj-

lighet att få svar på era frågor och funderingar.  

 

Varma Seglarhälsningar 

Jan Eklund Ordf.SSA 



 

 

Västerås nyaste båttillbehörsbutik 

nu på ny adress 

Gla Bilhuset Tunbytorp 
Isolatorgatan 10 
72137 Västerås 

 

Våra öppettider 

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

Telefon: 021-356633 
 

Välkommen! 
 



 

 



 

 Flytten till Lövudden 
Redan från början har vi vetat att båtuppläggningen på Kraftverks-

plan har varit tillfällig. I början, alltså 2008, angavs flyttiden till vå-

ren 2011, men lågkonjunkturen kom emellan och planerna har för-

skjutits till hösten 2013.  

Anledningen till flytten är att MUAB (Mälarstrandens Utvecklings 

AB) äger marken som ska exploateras för bostadsbyggande. Detta är 

från början ett politiskt beslut som VFB inte kan påverka även om 

man tycker att Lövudden vore bättre än Kraftverksplan att bygga bo-

städer på. 

Lösningen är emellertid bättre nu än den ursprungliga planen som 

förutsatte en lång transportväg till Johannisbergs flygfält. Nu har 

man lyckats få loss mark i direkt anslutning till vägen mot Fullerö 

som sannolikt kommer att få en ny sträckning. 

Arrendet på Kraftverksplan är uppsagt till 30 juni 2012. 

Det finns två alternativa planer: 

Om planen för hårdgöring och iordningställande av marken går i lås 

så kommer flytten att ske mellan 1 september och 31 oktober. Detta 

blir tajt och kräver noggrann planering främst för flytten av de plåt-

skjul som finns på Kraftverksplan och som kommer att kunna ställas 

upp på Lövudden. En del nya skjul kommer att kunna byggas. Alla 

skjul ska ha en enhetlig utformning även om längden kan komma att 

vara flexibel. 

Om planen inte håller tidsmässigt, dvs om Lövuddens område inte är 

klart 1 september, så får vi stå kvar ett år till på Kraftverksplan. 

Besked om vilket alternativ som gäller kommer att ges i februari – 

mars 2013 vilket ger god tid att planera flytten. Sannolikt kommer 

ägarna till plåtskjulen i varje fall till en del att gå ihop och leja mon-

tering och transport. Största problemet blir bredden på sektionerna. 

Flera alternativ för upptagning har diskuterats. Antagligen blir hyd-

raulvagn samt stöttor det bästa alternativet eftersom planen måste 

kunna användas till annat exempelvis parkering under sommaren. 

Detta är viktigt av ekonomiska skäl: VFB, dvs vi själva, kan minska 

kostnaderna genom uthyrning exempelvis till Power Meet. 

Pelarkranen finns tillgänglig för de som av någon anledning måste 



 

 

                Mälarbåtsveckan och SM 2012 på Utö 

Segla Vackert- Segla Mälarbåt  myntade Sivert Johansson I början på 70-

talet. Det gäller fortfarande. 

Årets tillfartssegling till Utö kan bara beskrivas som ruskig. Det var ett 

ruskigt väder med kyla, kuling och regn i överflöd. Detta trotsade till slut 

19 båtar och en Tune-up kunde genomföras på mätdagen. 

Det klassiskt vackra M-båtsvädret växte in så att på dag 1 låg vi länge och 

väntade på vind för att till slut få iväg en segling. En andra segling avbröts 

då sjöbrisen kom på kontrakurs. 

Efter första dagen fanns 1 Yrhättan, 121 Pirat ,124 Disa, 123 Elise, 114 

Avec och 123 Singoalla I täten. 

Andra dagen bjöd på friska till hårda sydliga vindar med hög sjö och tre 

tuffa seglingar. Yrhättan, Disa och Pirat låg i täten med Singoalla och 

Elise tätt därefter. Hård strid därefter mellan Blue Fightern, Aro-

sita,Svala,Avec,Resolut, May-Lou,Wilma, Sjöstjärna och Feber. 

Tredje dagen inledde Pirat med en spik. Yrhättan tvåa och Disa trea. Avec 

åter på en 4:e plats. Sista seglingen avgjordes efter första länsen då Yrhät-

tan och Disa rundade varsin gateboj samtidigt som det helt blekte ut . Efter 

en stunds väntan återkom vinden vid Disas boj men inte vid Yrhättans var-

för en båt fö mycket hann slinka emellan innan Yrhättan fick styrfart.  

Disa segrade iom detta  med en poäng. 

Pirat hade redan vid kryssmärket blivit avhängd då dom kom in för babord 

med kraftig överhöjd och tvingades ducka för en styrbordsparad. 

använda egna vagnar. 

Alla kostnader är för VFB:s del baserade på självkostnad, men vi vet 

ännu inte hur kostnadsläget kommer att se ut. Givetvis ligger kostnads-

nivåerna mycket lägre än om båtuppläggningen skulle läggas ut på ent-

reprenad. 

Sm 



 

 Singoalla fyra, Elise 5:a och debutanten Svala på 6:e plats. 

Efter insegling, båtpackning, prisutdelning och grillmat var det som 

vanligt en jättesamling på berget ut mot Mysingen. Där fortsatte SM-

festen med utlottning av Nextgenuor, vin och underbar musik av 

Thomas Lindblom, Stefan Hultman och Manne Norrhäll med flera. 

Först vid gryningen gav de sista festarna upp och gick till kojs. En  

fantastisk upplevelse varje gång mälarbåtsseglarna bjuder upp till 

fest. 

Vilka som seglade båtarna i referatet kan ni ta reda på  resultatlistan 

på Haninge Jollesglares hemsida.. 

Totte 

Inte mindre än fem M 22:or från Aros deltog i årets SM-seglingar. 

Kulings skeppare ansåg att vi var givna på pallplats i år, men gasten 

(undertecknad) var mera skeptisk. Vi hade nämligen inte tränat ett 

dugg eftersom skepparn jobbade på annan ort. Tune up-seglingen 

gick emellertid hyfsat: Fyra med mersmak. 

Första dagens enda lättvindssegling fördärvades redan efter första 

länsen då gaten låg snett och vi rundade fel boj. Andra dagen hade 

vinden kommit och vi gjorde ett par ganska jämna seglingar med 

Ante Tedbrant i hasorna. Övriga arosbåtar hade det besvärligare i 

hårdvädret. Robban Engblom seglade sönder men ingen av de övriga 

gav sig. 

Tredje dagen bjöd på både lätt och hårt väder. Eva Myrin bättrade på 

resultatet avsevärt med en åttondeplats i sista seglingen och Robban 

kom igen med en sjua. Slutresultatet blev att Erik Stenström gick in 

som sexa tätt följd av Ante Tedbrant som sjua. Eva Myrin kom på 

femtonde, Erik Häggström på 18 och Robban Engblom på nittonde 

plats efter en del haverier. Vann gjorde Roffe Erixon och Uffe Myrin 

för andra året i rad. 

Sm  



 

 



 

 

VÄLKOMMEN TILL SEGELSÄLLSKAPET AROS 2012 
 

 

Segelsällskapet Aros har glädjen att hälsa följande medlemmar som an-

slutit sig till vår klubb under 2012 varmt välkomna till vår gemenskap 

och vår klubbholme Rågsäcken 
 

Thomas & Maria Lidmår, Maxi 77 (januari) 

2. Jan Jonsson, Albin 78 (mars) 

3. Lars-Gunnar Westin, Nimbus 26 (mars) 

4. Martin Eriksson, Maxi 68 (april) 

5. Stefan Forsander, IF (april) 

6. Birgitta Grenehed, Ohlsson 22 (april) 

7. Primus Nyxen, Lotus scandinavia (april) 

8. Toni Blomkvist, Elan 40 (april) 

9. Gunnar & Agneta Persson, Albin Ballad (maj) 

10. Lennart Svensson, Forgus 31 (maj) 

11. Arne Norgren, S30 (juni) 

12. Klas Albertsson & Jenny Elfsberg, First 27,7 (juni) 

13. Mikael Rahunen, Omega 28 (juni) 

14. Mats Johansson, Skippi 650 Crusier (augusti) 

15. Niclas Åkerlund, Player 31 (augusti) 

16. Anders Ek, IF (augusti) 

17. Joakim Larsen, Afrodite 22 (augusti) 

18. Johan Grahn, Bayliner 2355 (augusti) 

19. Kalle Forslin & Ellinore Höglund, Bogbåt (september) 

20. Åke af Bjerkén, Folkbåt (september) 

21. Anna Fahlgren & Erik Vallhagen, Maxi 68 (september) 

André Axelsson & Johan Melin, Maxi 77, (oktober) 

   

  

 

Varma hälsningar 

 

 

 

 

 

Ordf. i Segelsällskapet Aros  



 

 

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 



 

 

Hösteskader september  2012 
 

Hej båtvänner! 

 

Ja, då är det dags att berätta lite om “gubbarnas” höstsegling igen. 

På Onsdag kvällen var vi 23 st som samlades på “Rågis”. 

Janne Eklund (vår eminente ordförande) plundrade kyl o frys på mat 

och dryck, kvällens slogan var “den som köper en starköl, får en grill-

korv eller hamburgare med bröd på köpet”. 

Nåväl, Onsdag kväll blev det bastubad för de som ville, andra valde att 

prata bort en stund på bryggan och i båtarna. Mörkret faller snart o det 

gäspas både här och där, skönast är   att krypa till kojs o slumra in. 

 

Torsdag 

 

Upp som en tupp, samling kl 09.00 med skepparmöte! 

Nu skiftas det segel, det var 

lätta vindar o undanvind. 

Vädret är bra. 

Undertecknad tyckte att det 

kändes som det fanns en 

“granruska” under båten, 

skämt å sido, det var “nog 

skit bakom spakarna” hm. 

Hm. 

Tyvärr höll jag på att klanta 

mig, jag fick in Stens 

(Elander) bom mellan undervant och övervant, tack o lov så gick det 

bra. 

Uppmärksamhet o säkerhet går före allt i alla lägen,  eller hur?? 

Målgång vid Agne udde. 

Först i mål var Michael Zeeck med sin Comfort 30 

Därefter  som nr. två kom P.A. Gelin med sin Scampi 30. 

Vi seglade därefter vidare till Kolarudd. När vi väl var framme så var 

det bastudags igen, Eskaderledare Janne bjöd på whisky i bastun, 



 

 

mycket trevligt. 

På kvällen åt vi ärtsoppa i klubbhuset.  

Jocke Sundstedt berättade om ett bedrövligt åskväder då åskan slog ned 

i deras båt. Tur att ingen blev skadad. Kvällen gick o snart var det 

go´natt igen. 

 

Fredag 

 

Hagskär är målet idag, lätta vindar idag igen, vi hade en fin segling 

hela vägen dit. Kaffe o smörgås smakade bra i sittbrunn på Camena. 

Fajtades lite med Hasse Nordwall o Michael Zeeck vid Ringsösund, 

rolig segling tyckte vi alla tre. Michael vann den här striden, men först 

i mål kom Jane med sin Compis 36, tvåa kom Michael med sin Com-

fort 30. 

 

Grillen tändes på kvällen på Hagskär, Vi åt o drack på klubbhusets ve-

randa, en mycket mysig o trevlig kväll, men snart nog kom John Blund 

igen. Natti Natti!!!!!!!! 

 



 

 
Lördag 

 

Frukostdags, ombord serverades det kaffe, smörgås, yoghurt, ägg o 

kaviar, en bra frukost för Camenas rorsman. Det behövdes för den 

kommande .kryssen till Hemmingsskär, Härlig segling, fina vindar, 

gott kaffe ombord. 

Det var bara o njuta. Även den här gången så blev det Michael som 

kom först i mål, det är bara att konstatera att han är en skicklig rors-

man, tvåa blev “Ubbe” med sin dehler 29. Efter målgång så blev det 

motorgång till Askholmen, middagslur, bastu o kluriga frågor av 

Eskaderledaren. 

På kvällens meny så var det sill o potatis, med den “lille” till. 

Erkki, Sune o Bengt stod 

för underhållningen med 

gitarr o dragspel, vi sjöng 

så taket lyfte sig (nästan). 

Rättning av Janne P:s klu-

riga frågesport,  

O prisutdelning av Jöran o 

Janne 

Nu är det bara en dag kvar 

av hösteskadern,  

 

Söndag 

 

Kaffet på, mackor o pålägg fram, fryser som en hund, kan det vara 

influensa,  eller??????? 

Janne tackar för en trevlig seglats o nu är det dags att ta sig hem igen. 

Många seglade, men undertecknad  gick för motor hela vägen. 

 

Tack för en jättetrevlig eskader. 

Till alla er som inte har varit med på hösteskader, kom igen o följ 

med, vi har så himla roligt. Vi hjälps alltid åt med allt! 

 

Trevlig höst! 
 

Hans Lysell , Camena 



 

 Pelle Nyman avliden 
Kjell Nyman vet ingen vem det var. Pelle Nyman, däremot, vet alla vem 

det var. Men han hette faktiskt Kjell. 

Pelle tillhörde det gamla gardet som var uppväxta på Strömskär där 

VMBK:s medlemmar hade sina sommarstugor. Han skaffade emellertid 

segelbåt redan i början av sjuttiotalet, en grön JOG-båt i plywood som 

han härjade med på kappseglingsbanorna. På så sätt kom han med i 

Aros. 

I mitten av sjuttiotalet gick fyra killar ihop och köpte ett plastfärdigt Co-

lin Archerskrov som inreddes. När det hela var halvfärdigt brann skrovet 

på grund av en granne som hade slarvat med elkablarna. För försäkrings-

pengarna köpte Pelle och Harry (som egentligen hette Per-Erik) ett skrov 

till L 28 som dom inredde. Vi, Gustavsson och jag, låg med våra Dixie-

skrov på samma ställe. Våren 76 var alla båtarna klara för sjösättning. 

Av en händelse var jag närvarande när Pelle och Harry stack iväg på sin 

atlantsegling. Vi höll regelbunden  kontakt och jag rapporterade i Aros-

bladet om seglingen. Midsommaren 77 var G och jag på väg söderut och 

mötte på långt avstånd en båt på väg norrut utanför Öland. När vi jäm-

förde loggböckerna konstaterades att det måste ha varit Pelle och Harry 

på hemväg som vi mötte. 

På den tiden var en atlantsegling ett stort äventyr som inte många svens-

kar hade varit med om. Pelle och Harry utnämndes still hedersmedlem-

mar för bedriften. 

Pelle köpte vid hemkomsten en Dominant 95, dåtidens extrema snabb-

seglare. Han behöll båten ända tills i somras då han trots sin framskridna 

sjukdom seglade ner den till Danmark tillsammans med sin bror som har 

övertagit den. 

Egentligen var inte Aros Pelles rätta hemvist. Han var med och bildade 

BSK Sextanten  och ansåg att Stora Krogen var hans klubbholme mer än  

Rågsäcken. 

På senare år var Pelle en klippa på Fritidsbåtsmuséet med sin gedigna 

hantverkskunskaper. Så sent som i våras kom han ner praktiskt taget 

varje dag för att kolla läget. 

Kjell Nyman har gått bort, men Pelle Nyman lever länge till i våra min-

nen. 

Sm 



 

 

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 



 

 

Vintersäsongen 2012-2013 på varvet 
 

Båtklubbarnas Varv är som i regel fullbokat, även för vintern 

2012-2013.Inomhus har vi på stora varvet sju båtar och på 

lilla (AROS-varvet) fem. Utomhus har vi 23 båtar, men möjli-

gen i dagsläget, kan vi få plats med en eller två till. 

 

Vintrarna 2009-20011 var ju snörika vilket gjorde att varvsbyggnader-

nas tak utsattes för höga belastningar av den tunga snön. Dessutom per-

sonrisk vid snöras.  När snön i samband med töväder gled av taken 

lossnade hängrännorna på ett flertal ställen. Skadorna reparerades i 

egen regi varefter diskussioner om snörasskydd aktualiserades igen och 

igen. Styrelsen tog kontakt med byggmästare Per Göthenberg, vars fö-

retag sommaren 2007 flyttade byggnaderna till Lillåudden. Göthenberg 

kunde direkt avfärda planer på snörasskydd enär takkonstruktionen inte 

på långa vägar skulle palla för dessa enorma snötyngder som skulle 

uppstå. Även begränsade skydd över våra två ingångar skulle innebära 

en allt för stor belastning. Separata flyttbara ingångsskydd stående på 

marken ligger på förslagsbordet i fikarummet. 

 

Med anledning av den planerade Mälarstrandsgatan med bl. a. gång/cykelbana  

efter husens östra sida har varvstyrelsen informerat kommunen om snörasrisken  

så att ett tillräckligt stort avstånd från husväggarna kan planeras.  

 

Ansökan om plats på varvet (icke bindande) gör Du via brev eller mail  

till bernt_abramsson@hotmail.com 

 

                                                                               /Bernt A 

mailto:bernt_abramsson@hotmail.com


 

 

Om lotsning på Mälaren 
Lotsplikt råder på Mälaren. Det betyder att yrkesfartyg som trafikerar Mä-

laren är skyldiga att ha lots ombord från och till slussen i Södertälje eller 

Hammarbyslussen. 

För att få anställning som lots krävs sjökaptensexamen och 10 års fartygs-

tjänst. Därefter vidtar 5 års praktisk utbildning i de farvatten man ska ar-

beta på.  

Mälaren är svårnavigerad med många trånga passager. I stort sett allt 

dricksvatten i mellansverige tas från Mälaren. Nu har riksdagsledamoten 

Staffan Anger (M) motionerat om att Sjöfartsverkets monopol slopas, att 

inte bara felfri svenska ska krävas av lotsarna samt att flera båtar ska få 

använda ”så kallad fjärrstyrning” dvs lotsas via teknik (?). Det betyder gi-

vetvis att anbud ska kunna tas in  från utländska företag som alltså skulle 

kunna skicka folk som inte kan svenska och följaktligen knappast kan ha 

den stipulerade utbildningen i lokalkännedom. Allt som ett led i de ideolo-

giskt grundade privatiseringssträvandena. 

Med det hittillsvarande privatiseringseländet som grund så skulle jag vilja 

be riksdagen att bevara oss för experiment även med sjöfarten! 

Lotstvånget bör skärpas, inte luckras upp. Sternös grundstötning som refe-

rerades i VLT förra veckan och dess tidigare äventyr kan bero på att vissa 

fartyg undantas från lotstvång efter ett visst antal resor. Flera olyckor i 

Öresund kan ha samma bakgrund. På Mälaren har jag ofta sett gamla ryska 

flodbåtar som inte ens har tillstånd att gå utomskärs komma tuffande, ut-

spyende svart rök. Exemplen kan mångfaldigas. 

Den planerade utbyggnaden av farleder och slussar för att kunna ta in 

större fartyg accentuerar ytterligare vikten av bland annat kompetenta lot-

sar för att undvika grundstötningar som kan få oöverskådliga konsekvenser 

för vatten och miljö. 

Över huvud taget är uträtade krökar och  muddrade farleder ett hasardspel 

med höga insatser. Vad händer med vattenkvaliteten i dricksvattnet? Vilka 

naturvärden går till spillo? Äldre seglare minns den geografiskt berömda 

strandsporre som gav lä och badstrand vid Högholmen. Fagerö södra fyr 

som stod på det lilla skäret omgiven av träd har monterats ner och skäret 

har helt i onödan kalhuggits. Vad får vi för flera exempel på ovarsam be-

handling av mälarmiljön?  Politikerna anser som bekant att båtägarna är 

alkoholiserade miljöbovar. Vi kanske skulle lyfta fram de verkligt viktiga 

frågorna i våra organisationer för att vrida debatten rätt? 

Sm 



 

 

Defibrilator 

Nu är hjärtstartaren på plats i klubbhuset ute på Rågsäcken och har 

varit detta sedan mitten på sommaren. Den sitter uppsatt på väggen i 

stora salen och är väl uppskyltad, så jag hoppas att alla har sett den. 

Den är mycket enkel att använda, med en röst som talar om på 

svenska, exakt hur man ska göra när man använder den. 

Trots att apparaten är enkel kanske man, om det blir ett allvarligt 

läge, kan känna olust att använda något som man aldrig har använt 

förut. Därför ska jag fråga någon av våra sköterskor på mitt jobb om 

hon skulle vilja komma ut till Rågsäcken och köra en HLR-utbildning 

för oss på vårmötet.  

Jag meddelar hur det går och om det blir någon utbildning i kallelsen 

till vårmötet i vår. 

Andra saker som har med säkerhet att göra är brandsläckare, brandfil-

tar och brandvarnare som vi satt upp förra sommaren. Jag hoppas att 

alla har koll på var släckutrustningen finns så att ingen tid går förlo-

rad om det uppstår brand. 

Jag vill också passa på att tacka alla som gav ett frivilligt bidrag till 

hjärtstartaren som kostade runt 14.000 kr. Det kan tyckas mycket 

pengar, men är egentligen småpengar jämfört med ett räddat liv 

Jan Eklund 

Ordf. SSA 



 

 


