
STYRELSEN FÖR BÅTSÄLLSKAPET LÖGARÄNGEN 

Verksamhetsberättelse för 2017 - 2018 

 

Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen ber att få lämna följande redovisning över sitt 

arbete under 2017 - 2018. 

Styrelsens sammansättning. 

Christer Svensson, ordförande 

Peter Lindberg, sekreterare 

Monica Svartström, kassör 

Anita Dahllöv, Ledarmot 

Lennart Ängvard, Ledarmot 

Camilla Täckdal, Suppleant 

Göran Lövgren, Suppleant 

 

Styrelsesammanträden 

Styrelsen har under tiden November 2017 till November 2018 hållit 6 ordinarie sammanträden. 

Styrelsen har varit representerad i Båtrådet, MBF, Båtklubbarnas varv samt Västerås Förenade 

Båtklubbar AB. 

Det praktiska arbetet har som tidigare bedrivits i arbetsgrupper. Tanken bakom 

arbetsgrupperna är att arbetet skall spridas på så många händer som möjligt.  

 

Arbetsgruppernas redovisning 

Infogruppen 

Infogruppen har utgjorts av undertecknad, tidnings- och webansvarig Andreas 

Miehling. Gruppens uppgift är att sprida information om vad som händer inom klubben 

genom tidningen Torparnytt med fyra nummer under året samt genom hemsidan och 

Facebook grupp. Gruppen ansvarar även för medlemsregistret samt skickar över 

medlemsuppgifter till SBU. 

 

Torparnytt 

Vi söker mer material från medlemmar. Reseskildringar, Köp/Sälj, Mekarprojekt, 

Naturhamnstips – allt är välkommet! 

Hemsidan skickar nu per automatik ut nyupplagda nyheter till e-post-listan. Det sker 

samlat under kvällen den dagen nyheten eller nyheterna läggs upp.  

  



Ekonomigruppen  

Klubbens ekonomi är god! 
Kassan och båtklubbskontot har en behållning på 452 000 kr, en ökning med ca 38 000 
kr under året! 

Vi har 261 betalande medlemmar mot 294 jämfört med föregående år. Vi hade budgeterat med 280 
betalande medlemmar så det blev lite färre. Glädjande är att vi har fått 18 nya medlemmar (24 st år 
2017.) 
Förbundsavgifter ca 28000 kr (SBU/MBF ), -administration 
ca 13 000kr (porto, bokförningsprogram, webbhotell), -styrelseomkostnader ca 4 100 kr 
Se även Anläggningsgruppens verksamhetsberättelse, där förutom 
vissa av ovan nämnda kostnader, även löpande underhåll, reparationer etc. ingår i 
kostnaderna för klubbanläggningen på totalt ca 155 000 kr, som blev mer än budgeterat pga. större 
reparationer och investeringar på anläggningen. 
Inför det gångna verksamhetsåret hade vi budgeterat med ett överskott på ca 12 000 kr 
som blev något bättre ca 38 000 kr. 

Monica Swartström / Kassör 

Anläggningsgruppen 

Anläggningsgruppen har bestått av 12 - 13 personer som deltagit i planeringsmöten och aktiviteter 
på BSL anläggning. 

Det har genomförts 4 st planerings möten där skötselveckor har planerats in för varje person i 
gruppen. 

Vidare har arbetsplanering genomförts där reparationer, underhåll och nya projekt som 
bubbelbryggan planeras och beslutas. 

 Följande rep, underhåll och nya projekt har genomförts under året 2018. 

1. Vattenintaget har fått en ny lösning designad av Anders Nygren, förhoppningsvis sätts 
vattenfiltret inte igen lika ofta. Anders har också bytt de gamla brandsläckarna till betydligt 
bättre. 

2. Bryggorna vid bastu och tält har nu räddats med nya bärlinor och rörstolpar där detta 
behövdes. 
Förhoppningsvis behöver inget mer göras, men vi har material på Torpis om något skulle 
behöva göras. 

3. Kompassbryggan är nu ersatt av en ny brygga med en rektangulär stabil ställbar konstruktion. 
Invigdes under midsommarafton av närvarande medlemmar, inklusive vår ordförande 
Christer Svensson – alla var mycket nöjda! 

4. Pollare och ribb till räcket monterades och klart till invigning före midsommar. 
5. Bryggan är döpt till  "Bubbelbryggan". 

Vi kommer att titta på möjligheten att anskaffa underhållsfria loungemöbler för 
utomhusbruk. 

6. Mycket bra jobbat av Anders Nygren som har inköpt 3 st kodlås, som han även monterat på 
toalettdörrar och vidare under nästa säsong kommer att montera på klubbhus dörr. 

7. Ny belysning har monteras på utsida toaletter och även belysning på toaletter med 
rörelsevakt. 

8. Nya brandsläckare i skyddande skåp monteras på bryggor, mycket proffsigt arbete. 
9. Renovering av vägg toalett efter vattenskada har genomförts. 
10. Vidare under stängningshelgen har ett antal arbetsuppgifter genomförts inför vinter, 

sammanlagt ett 25 tal punkter där vedhuggning är en stor punkt. 

 

Ett stort TACK till alla som medverkat – i och utanför Anläggningsgruppen. 

Bästa hälsningar Anläggningsgruppen 



 

Förslag på framtida åtgärder; 

Anläggningsgruppen planering och vad som bör genomföras under 2019 
 

1. Lägga om tak på klubbhuset.  
De reservpannor vi har är trasiga och halvtrasiga pannor byts ej vid den årliga översynen. Inte 
akut att åtgärda 2019, men viktigt att beslutsprocessen genomförs under 2019. 
Anläggningsgruppen tar fram förslag till styrelsen för beslut. 
En första kostnadsuppskattning är att taktegel till hus och toa/verkstad kostar cirka 25.000:-, 
om resten av taket behöver bytas blir materialkostnaden 3-4 gånger dyrare, arbetskostnad 
oräknad.  
Länsstyrelse och Västerås Kommun kanske ställer krav på rött taktegel, kanske kan annat 
material accepteras. 

2. Spontning av bryggor för att förhindra markerodering till vatten.  
Anläggningsgruppen föreslår lösning och genomförande i etapper, samt beräknar kostnaden. 

3. Renovera bryggan ut till bubbelbryggan.  
Inte akut 2019, men roligt att få göra. Bryggor i god standard höjer trivseln för alla. 
Anläggningsgruppen tar fram plan och kostnad, men bastubryggan går nog före. 
En första kostnadsuppskattning ger materialkostnaden 35.000:-. 

Även däck för matbord nedanför bubbelbryggan har diskuterats. 

4. Renovera bryggan under bastu, mest troligt även badbryggan. 
Nu finns risk att bryggan kan kollapsa vid för många personer i bastun, och bryggdäcket 
behöver bytas. Akut 2019 eller strax därefter. Anläggningsgruppen tar fram plan och 
kostnad. 
En utmaning är bastun – kan vi temporärt flytta på bastun under bryggbygget eller måste vi 
bygga ny bastu? Status på aggregatet? 

En första kostnadsuppskattning ger materialkostnaden 40-60.000:- beroende på var vi drar 
gränsen till nästa byggprojekt, bastukostnader oräknade. 

5. Nytt tält skall köpas in, nuvarande har kasserats vid stängningshelgen, kostnad 8000 Kr ? 
6. Ny brygga jollebryggan, nuvarande helrutten och hal, risk för ofrivilliga bad. 
7. Montera kodlås på klubbhuset, evt måste ny dörr köpas in ? 
8. Trampjollar nya ryggstöd. 
9. Måla toalett rött och vitt utvändigt ? 
10. Byta fönster som har spricka klubbhuset, evt kitta om något fönster ? 
11. Som vinteraktivitet åka ut och röja vass, ansa björkar på toppen, evt också kontrollera skick 

brygga under bastu. 
12. Bygga en ny lekbåt och eller köpa in en ny/begagnad. 
13. Uppdatera Lekboden med nya leksaker, följande saknas nu efterstädhelgen. Några hinkar 

spadar, krocketspel, bocciaset, fotbollar, badminton bollar, ringspel, ny rutschkana i plast, 
tidigare kasserad. 

Bästa hälsningar   / Anläggningsgruppen 

  



Nöjen/ Arrangemangsgruppen 

Organisatoriskt har under 2018 de tidigare kommittéerna Fest, Barn- och ungdom, Kappsegling och 

Vinteraktiviteter bakats ihop till en enda arbetsgrupp, Arrangemangsgruppen. 

Sammankallande för gruppen har Håkan Slagbrand varit. 

Inför stundande årsmöte kommer en oenig valberedning att föreslå en återgång till vad som tidigare 

gällt, det vill säga att valberedningen skrotar Arrangemangsgruppen och istället lanserar 

sammankallande för Festkommitté, Barn- och ungdomsgrupp, Kappseglingsgrupp och 

Vinteraktivitetsgrupp. 

Under säsongen har Arrangemangsgruppen ansvarat för fyra tillställningar: Midsommarfirande, 

Kräftskiva/Kräfstsegling, metartävlingen Höstkroken samt avslutningshelgen. 

Tradition har varit en ledstjärna under arrangemangen som i vanlig ordning samlat många deltagare, 

även om det finns plats för fler! 

För Arrangemangsgruppen 

Håkan Slagbrand 

Barn och Ungdomsgruppen  

Under 2018 har barn och ungdomsgruppen sett över behovet av leksaker både inne och ute och 
kompletterat med det som behövts i form av bl.a. bollar, hinkar, och spel m.m. 
Under midsommarfirandet på Torpis gjorde barn och ungdomsgruppen en fiskdamm för alla barn 
samt ordnade en femkamp på midsommardagen för både stor och liten. 
Fina priser inhandlades och lottades ut under helgen för tappra BSL:are som både gick tipspromenad 
och tävlade i 5-kamp. 
/Gill Oscarsson 

Båtklubbarnas varv 

Båtklubbarnas Varv, omvandlad till ekonomisk förening, är beläget i kv. Marinan på 

Lillåudden. Varvet ägs till lika delar av sex båtklubbar i Västerås, samma klubbar som 

är ägare till slipverksamheten VFB AB. Båtklubbarnas varv har över 70 års verksamhet 

att se tillbaks på. Kriterier för att kunna hyra in sig på varvet är att man är medlem i någon av 

båtklubbarna. Syftet med varvet är våra klubbmedlemmar skall ha tillgång till både 

plats som maskiner så att man kan bygga om, reparera eller utföra snickeriarbeten på 

sin egen båt. Det finns cirka 12 inomhusplatser och cirka 22 utomhusplatser lite 

beroende på båtstorlekar. Platser är till för de båtägare som skall utföra planerat jobb 

med båten under vintersäsongen. Varje klubb har två representanter i varvets styrelse. 

Enligt BSLs stadgar skall en av våra representanter också vara med i BSLs styrelse. 

Jan Blomkvist med i BSLs styrelse och tillika vår representant i VFB AB, Christer Svensson har varit  

våra representanter under verksamhetsåret. 

Omvandlingen från förening där varvet har skött sig själv, till ekonomisk förening med 

en extern styrelse i form av båtklubbarna har fallit på plats. Gruppen som sköter den dagliga  

verksamheten på varvet med Bernt i 

spetsen har i god anda samverkat med nya styrelsen så att alla bitar skall falla på 

plats. Just nu är det fullbelagt på varvet och BSL belägger ca 3 av platserna denna 

vinter. 

/Jan Blomkvist 

  



Västerås Förenade Båtklubbar AB 

Under verksamhetsåret har BSL varit representerat i VFBAB (Västerås Förenade 

Båtklubbar). Ordinarie ledamot, Christer Svensson, har aktivit deltagit i VFBAB’s 

verksamhet som finns redovisad i en separat verksamhetsberättelse, (Bilaga 3) 

/Christer Svensson 

 

Mälarens Båtförbund, MBF 

Båtsällskapet Lögarängen är genom sitt medlemskap i Svenska Båtunionen (SBU), 

även med i Mälarens Båtförbund (MBF). Undertecknad Sitter i MBF:s styrelse samt är BSL:s  

representant på MBF:s medlemsmöten. 

Undertecknad har varit med på förbundets medlemsmöten dvs. Förbundsrådet, regionalkonferens  

och Båtdagen (årsmötet). Undertecknad har  

under året följt händelser och nyheter från förbundet och förmedlat dessa till BSL:s styrelse. 

Nytt för i år var den regionala konferensen med Hjälmarens Båtförbund och representanter från  

SBU:s styrelse. På den konferensen representerades BSL av Jan Blomkvist och jag var med som  

styrelseledamot i MBF. 

Mycket av det som MBF och SBU jobbar med kan ni läsa om i tidningen Båtliv, som  

alla BSL:s medlemmar får i brevlådan. 

Anders Blomkvist / BSL:s representant i MBF 

 

Avslutning 

Styrelsen ber med denna redovisning få tacka alla medlemmar för båtsäsongen 2018 

Styrelsen hoppas, att de beslut som fattats och de åtgärder som vidtagits har gagnat BSL:s 

verksamhet. 

Västerås 2018-11-08 

Christer Svensson, Peter Lindberg, Monica Swartström 


