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Våren år här 

Bild: Valborgsmässofirande på Torpis 2005                                                                                   Foto: Jan Blomkvist 

Kallelse till vårmötet den 3/4 

Fira Valborg på Torpis, en trevlig start på säsongen 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 
Det är båtmässetider och det känns att det börjar dra ihop sig till en ny 
båtsäsong. Enligt media är årets Älvsjömässa återigen den största hittills 
och jag konstaterar att intresset för aktivt båtliv ligger kvar på en hög 
nivå.  
 
På en hög nivå ligger även intresset för fortsättningen på följetongen om 
våra framtida vinteruppläggningsplatser och till detta kopplad storlek på 
båtplatsavgifterna. Vi som representerar ”Västerås Förenade Båtklubbar 
(VFB)” har vid ett möte med stadens handläggare fått ta del av principer-
na för kommande båtplatsbudgetar. Just nu pekar det mot att den nuva-
rande avgiftsnivån kommer att ligga fast åtminstone fram till 2011, dock 
med en årlig uppjustering på max 5 % per år. Vad som sedan händer blir 
beroende av bland annat om annan aktör än Västerås stad skall sköta 
hamn- och båtuppläggnings-verksamheten, differentiering av avgifterna 
mellan sommarplats och vinterplats etc. 
 
Här kommer båtklubbarna att behöva driva fortsatt samarbete inom ra-
men för VFB, kanske med slutligt mål att ta över hela verksamheten i 
egen regi inkl. hantering av administrativa uppgifter som tex fakturering, 
fördelning av båtplatser mm. Mycket av detta är dock beroende av hur 
det utvecklas vidare i projektet med uppläggning av båtar inom Lövud-
den-Johannisbergsområdet.  
 
Verksamheten exkl hantering av båtar upp/ned omsätter idag dryga 5 
MSEK per år. En verksamhet med sådan storleksordning kommer ej att 
kunna bedrivas av en enskild klubb utan kräver någon form av ekono-
misk förening eller bolag, kanske med de berörda klubbarna som ägare. 
Frågan är ej akut men det finns anledning för oss båtägare att börja fun-
dera över hur vi vill ha det framöver.   
 
Då det gäller anläggningen på Torparstaden kommer vi ej att presentera 
några iögonfallande nyheter i vår. Nu gäller det snarare att sköta om vår 
anläggning inklusive alla trampbåtar, optimistjollar, Ridöcyklar och sist 
men inte minst - vår bastuanläggning med tillhörande rutschbana..  
 
Här vill jag passa på att välkomna alla medlemmar, nya eller gamla - 
som kanske aldrig varit på ”Torpis” - att besöka vår anläggning och gär-
na ta ett litet engagemang därute genom tex att erbjuda sig vara ”fadder” 
åt någon jolle. Viktigt att barnen tycker det är kul med att utnyttja grejor-
na vilket förutsätter att dom fungerar på ett bra och säkert sätt. Arrange-
manget med bryggvärd särskilt under veckor med förväntat stort antal 
båtar fortsätter i år så ni skall kunna vara säkra på att alltid hitta in till 
bryggan med förtöjningstampen. 
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Nu är det bara att invänta våren och islossningen. Vi ses på Torparstaden. 
Men dessförinnan: glöm ej vårmötet den 3 april 
 

Johnny Meijer 

BSL:s aktiviteter 2006 
 

Vårmöte  3/4 
 

Bokning sjösättning börjar  3/4 
 

Sjösättning startar  13/4 
 

Valborgsfirande  30/4 
 

Aktivitetshelg Torpstaden  6-7/5 
 

 Lögarängsregattan  10/6 
 

Midsommarfirande  23/6 
 

Kräftskiva  19/8 
 

                KM  17/9 alt  24/9   
 

                   Säsongsavslutning  30/9 
 

                Årsmöte  13/11 
 

Årsfest  25/11 

Tack och välkommen 
Vi tackar Gunilla och Magnus, Lisa och Mats för deras kämparinsat-
ser och engagemang för de gångna åren i Nöjesgruppen och BSL! 
Vi hoppas att de inser sitt bästa och tröttnar snart på knuttelivet och 
husbilen och återkommer snart till BSL igen med nya båtar! 
Samtidigt hälsar vi Christine och Erik Gunnarsson hjärtligt välkom-
na med sin välbehövliga förstärkning i Nöjesgruppen! "  
Josef och alla vi andra i BSL . Tack och välkomna. 
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              Kallelse BSL:s Vårmöte 
 

Datum: 3:e april 
Tid: kl 19.00 
Plats: Fritidsbåtmuseet (fri parkering) 
Se dagordning inne i tidningen. 
 

Styrelsen 

ÅRSAVGIFT 
Har du inte betalt medlemsavgiften och fortfarande vill kvarstå 
som medlem, bör du snarast betala in 350 kr till  
bankgiro 5008-3344. 

Efterlysning av ”klubbklenoder” 
 

Det är några vandringspriser som inte kommit tillbaks till klubben. 
Vi skulle gärna ha tillbaks dom igen, så att priserna kan gå runt 
bland kommande pristagare i framtiden. Dom som det gäller är Ak-
terspegeln ”Hoppet”, Sjömanskistan och Kanonen. Dessa fina 
”klenoder” är tillverkade av bl a Gösta Jonsson, Göran Häll och 
Tony Schneeberger. 
 

Hör av er till någon i styrelsen. 
 

/Redaktionen   

Efterlysning av fotografier 
 

Vi i BSL med Lars-Åke Björkholm i spetsen skall göra en doku-
mentation av klubbens historia mellan åren 1980 till ca 2000. För att 
klara detta behövs det foton, papperskort eller digitalt. Du som har 
tillgång till kort kan väl skicka över dom till mig och gärna med en 
liten historik om korten. Dokumentationen mellan 1960-1980 kom-
mer att läggas ut på ”Torpis” 
 
Jan-Erik Eriksson 
sekr@bsl.nu  
tfn 021-80 39 80  
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Förslag till dagordning vid BSL:s vårmöte  
3:e april 2006 

 

1. Mötets öppnande 
 

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
 

3. Fastställande av dagordningen 
 

4. Redovisning av årsmötesbeslut 
 

5. Behandling av inlämnade ärenden  
 

6. Presentation av nya medlemmar 
 

7. Rapport från arbetsgrupperna 
 

a) Infogruppen 
b) Ekonomigruppen 
c) Nöjesgruppen 
d) Tävlingsgruppen 
e) Klubbhusgruppen 
f) Slip och varvsgruppen 
g) Vinteraktivitetsgruppen 
h) Övriga rapporter 

       
8. Övriga ärenden 
 

     9. Avslutning        
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Inför sjösättningen 2006 
 
Vår entreprenör, SMTAB, påbörjar sjösättningen av BSL-båtarna torsdagen 
den 13 april. Samtliga båtar inom uppläggningsområdet skall vara i sjön el-
ler borttransporterade senast 
den 31 maj. 
 

El på området är påkopplat 
från den 15 mars.   
 

BSL ansvarar som vanligt för 
bokning av sjösättningstider. Vi 
finns i stugan intill sjösättningen 
vid Kraftverkskajen varje mån-
dag och torsdag kl 17.00-19.00 
under perioden. Första boknings-
dag är måndagen den 10 april. 
Samtidigt som du bokar tid be-
talar du sjösättningsavgiften som är 500 kr.  
 

Sjösättningsdagar blir torsdag – fredag – lördag –söndag varje vecka. Sjösätt-
ning annan tid efter överenskommelse med SMTAB, tfn 0705-669976 eller till 
klubbens slipförman Pekka Koskela 070-3043040. 
 

I samband med sjösättningen skall båtägaren se till att området runt båtens 
vinteruppställningsplats omedelbart städas. Efter sjösättningen transporteras 
vaggor/vagnar till uppställning inom området. Sköter man inte transporten själv, 
kan SMTAB göra det mot en liten ersättning. Stor vikt kommer att läggas vid att 
man utan allt för mycket ansträngning skall kunna få fram material inför höstens 
upptagning. 
 

Se till att din vagn, vagga eller bockar är märkta med ditt namn, båtplats-
nummer och telefonnummer! 
 

Inga tomburkar, penslar, oljedunkar, trasor, skräppåsar och diverse smått 
och gott placerade i vagnen eller vaggan! Sopor skall kastas i sopcontainern, 
miljöfarliga rester i miljöboden eller deponeras vid något av VAFAB:s åter-
bruk. Pallnings- och täckningsmaterial som förvaras i vaggan/vagnen skall 
vara fastsurrat. Det som ramlar ur under transporten kommer att kastas i sopcon-
tainern. Stöldbegärligt gods, t ex justerbara stöttor och lätt monteringsbara vaggor, 
kan vara lämpligt att ta med sig hem. 
 

Tack för att du respekterar våra regler/önskemål! 
 

Ha en skön sommar hälsar BSL Slip och Varv. 
 

Pekka. 
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Var bryggvärd i år 
 

Precis som förra året kommer vi att ha bryggvärdar på helger och större arrange-
mang tex midsommar och kräftskiva. Som bryggvärd hjälper du stugfogden med  
arbetsuppgifterna ute på Torpis.  
 

Vi hade tänkt oss att man tecknar sig veckovis som bryggvärd, kan man inte hela 
veckan så är det bra om man kanske kan ta åt sig uppgiften då det är lite högre 
beläggning på klubbholmen, dvs veckosluten. 
 

Teckning görs till Lasse Elmerfors antigen ute på klubbholmen eller att man kon-
taktar honom på telefon 070-744 60 78.  
 

Stugfogdens uppgifter 
 

Ansvarar för att skötsel och underhåll av klubbanläggningen utförs. Till sin hjälp 
har han klubbhusgruppen, bryggvärden och vid behov oss andra klubbmedlemmar 
ute på Torparstaden. 
 

Bryggvärdens uppgifter 
 

Att i samarbete med stugfogden se till att verksamheten fungerar ute på klubban-
läggningen.  
 

Anvisa plats till gästande båtar och ta emot besökare från landvägen. 
 

Informera om vad som gäller för bl. a stugan, bastun, bössan, cyklar och grillning. 
 

Se till att båtar, cyklar, grillplats hålls i ordning och att bastutider följs. 

Bild: En alldeles förträfflig bryggvärd                                                Foto: Josef Marosan 
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Anteckningar från Västerås stads möte med Västerås förenade båtklubbar 
(Vfb) 18/1 2006 
 
Agendan för dagens möte utgår från att Västerås stad ska besvara de frågor som 
Vfb ställde i ett brev i december. Vi är överens om att muntligt svar på mötet samt 
dessa minnesanteckningar ska ses som svar på brevet. 

 

Båtplatsavgiften: 
Calle redovisar tänket/bakgrunden till våra beräkningar för båtplatsavgifter – dels 
de som presenterades 2004, dels de vi idag arbetar med. Under denna tid har vi 
fått fram mer och bättre underlag för beräkningar och det har också pågått en dis-
kussion om vad som är rimligt att båtägare ska betala. (Bilaga – driftsbudget för 
2005). 
 

Några ”principer” är fastlagda: 
• Investeringskostnaderna ska delas mellan exploatörer av Centrala Mälar-

stranden och båtägarna. Den beräknade maxkostnaden för flytt/
nyanläggning är 60 miljoner kronor och enligt avtalet med exploaterings-
bolaget så betalar de 30 miljoner (vare sig mer eller mindre). 

• Alla båtägare ska solidariskt vara med och betala – oavsett var man har 
sin båt. 

• Vi ska hitta system där läge, närhet till upptagning mm slår igenom i 
avgiftssystemet. 

 

Enligt de beräkningar vi har idag (som ska ses som räkningsexempel och inga 
fastlagda avgifter) kommer behovet av årliga höjningar av avgiften att ligga på ca 
5 procent fram till 2011. Dessa beräkningar bygger på vissa antaganden: 

• Alla tar ett kollektivt ansvar 
• En låg kostnad för markhyran 
• Att vi kan nyttja kommunens goda soliditet och därmed få en låg kapital-

tjänstkostnad (ränta plus avskrivning). 
 

Beräkningarna bygger på att det är Västerås stad som driver verksamheten – en 
annan aktör, tex ekonomisk förening, kan kanske pressa kostnaderna ytterligare 
(tex ideella arbetsinsatser). 
 

Fråga: Om det är en annan aktör än Västerås stad som ska driva verksamheten – 
omfattar det även bryggplatserna? 
Svar: Ja, det är ett alternativ som vi jobbar med. 
  

Fråga : Vad händer med avgifterna efter 2011? 
Svar: Svårt att säga. Avgiftsnivån då ska täcka den årliga kostnaden för de nu 
aktuella investeringarna. De blir av den anledningen billigare då en gång i framti-
den avskrivningarna är klara. Men samtidigt behöver man i anläggningarna göra 
reinvesteringar, som ska betalas. 
 

Fråga: Om läget ska ha betydelse för avgiftens storlek blir det inte bra. En person 
som bor på Hamre vill naturligtvis ha sin båt där och inte behöva betala mer för 
detta.  
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Svar: Vi lyssnar till båtägarnas önskemål i denna fråga. En princip kan vara att 
läget och båtens storlek ger utslag på avgiftsstorleken när det gäller uppläggnings-
plats – inte för plats i vattnet. 
 

Fråga: Kostnaderna för Lövudden/Johannisberg är 60 miljoner enligt staden. Hur 
pass säker är denna siffra? 
Svar: Omfattningen på investeringarna på Lövudden är fastlagd. Däremot är inve-
steringen på Johannisberg beroende av hur stor efterfrågan på uppläggningsplatser 
är. Våra beräkningar grundar sig på ett fullt utbyggt Johannisberg och det kanske 
inte blir så omfattande. Men – vi kan inte säga säkert förrän vi har fått in entrepre-
nadanbuden på utbyggnaden. 
  

Fråga: Är ev saneringskostnader inräknade i kostnaderna för Lövudden/
Johannisberg? 
Svar: Nej. Vi har dock gjort provtagningar i området och utifrån dessa är bedöm-
ningen att det inte kommer att vara några omfattande saneringsbehov. 
 

När det gäller Lövudden så görs uppställningsplatserna i ordning i år (grusplanen, 
el, vatten samt vägen) – dock inga servicebyggnader. 
 

Fråga: Om avgiftshöjningen blir 5 procent per år – vad blir det per meter? 
Svar: Höjningen blir då 30 kronor per meter och år fram till 2011. Ex Om en båt-
plats med dagens avgiftssystem har avgiften 750 kronor per meter brygga kommer 
man att få betala 900 kronor per meter år 2011 i ett motsvarande system. 
(Återigen - detta är räkneexempel!!!)  
 

Fråga: Om någon annan aktör än staden ska driva verksamheten - handlar det om 
ett totalarrende eller kan man dela upp det? 
Svar: Staden har i uppdrag att utreda hur det kan se ut – om det ska vara ett total-
arrende eller om det ska delas upp på olika aktörer Som vi ser det finns det tre 
möjliga aktörer: 

• Västerås stad 
• Båtklubbarna själva (t.ex i form av ekonomisk förening) 
• Privata aktörer/entreprenörer (vi har redan fått förfrågningar från dessa) 

Oavsett form så handlar det om att se till helheten, dvs alla hamnar (som idag).  
 

Den som driver verksamheten ska lämpligen också sköta de administrativa bitar-
na, tex fakturering och fördelning av platser. 
 

I dagsläget är stadens huvudspår att båtklubbarna kommer att bli de som driver 
verksamheten – kan ses som en kompensation för att de måste flytta.  
 

Fråga: Vad är avskrivningstiden för de 30 miljoner kronor i investeringsom belas-
tar båtkollektivet? 30 år? 
Svar: Vi kollar upp det. Kostnaden kan läggas som en del i en arrendeavgift i ett 
arrendeavtal. 
 

Det här dokumentet består av två sidor till som handlar om pelarsvängkranen 
på Lillåudden och förutsättningar för eventuellt framtida övertagande av 
verksamheter i anslutning till båtuppställning vintertid. Du kan hitta dessa på 
klubbens hemsida då vi inte har mer utrymme i tidningen.  /Red. 
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Temakväll 
Köp och sälj båtprylar 

 
Saknar du något till din båt inför kommande säsong?  

 
Eller har du sparat gamla båtsaker i förrådet som du inte behöver? Sälj de saker du 
inte har användning av till någon behövande klubbkompis!  
Dina prylar ska vara märkta med namn och önskat pris. Om du har något 
skrymmande, ta med ett foto istället.  
 
Köp och sälj båtprylar i samband med BSL:s vårmöte!!!  
 
När? Den 3 april. Vårmötet börjar 19.00, försäljningen startar direkt efter mötet. 
ca kl 20.00 
Var? Fritidsbåtsmuséet, Björnövägen 12 (vid gamla ångkraftverket) 
 
Fritt inträde 
 
Välkomna önskar Vinteraktivitetsgruppen! 
 
Peter Jansson  tel 070-637 01 54 
Robert Lindström tel 021-222 33 
Rita Andersson tel 021-209 97 
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Drömresa till Medelhavet! 
 

Den 31: a jan var vi ett femtiotal BSL:are som drömde oss genom Europa med 
”egen” båt. Med hjälp av den utsökte berättaren Ebbe Gustavsson och hans likaså 
utsökta bilder fick vi följa med på en kanalresa söder ut. Färden gick via Lübeck 
genom Nordtyskland med sin höga lyftsluss och akvedukter västerut till Holland. 
Båten - en L31 ”Amica” - klarade djupgåendet för det mesta men ibland bromsade 
lerbotten lite grann, det kanske berodde på att Ebbe och hans hustru Gunnel ofta 
hade många gäster ombord. Kanalfarande är en livsstil menade Ebbe och berätta-
de med inlevelse om livet kring kanalerna. Genom Holland passerades Groningen 
innan man kom ut på Ijssel Meer, det stora öppna vattnet under havsytans nivå. 
Färden gick vidare på floden Vecht mot Utrecht. Området är en kulturbygd och 
längs floden ligger fina 1700-tals hus, idag moderniserade till fina bostäder ofta 
med egen båthamn. Utrecht centrum passeras genom en trång tunnel där trafik-
stockningar löses på ”sydländskt ljudliga manér”. Intressant att se hur vattenvä-
garna leder till samhällenas centrala delar där man också kan förtöja båten. På 
floden Maas passerades den kända staden Maastricht, vidare söder ut mot Verdun. 
Så småningom kom man ut på floden Rhône och sen gick det snabbt ut till Medel-
havet som var målet. Under kanalfärden passerades ett antal broar och tunnlar 
som krävde en ”låg” båt så masten låg väl förtöjd på däck. Nu skall det seglas så 
på lämplig marina riggades ”Amica”. Här vidtog ett annat landskap med öppna 
vatten och med alptoppar i bakgrunden. Färden gick vidare längs Italiens västkust, 
Genua, Elba och Roms hamnstad Ostia. Italienska kulturen kunde insupas genom 
att göra bussfärder inåt landet. Ofta skedde tilläggning i mysiga små samhällen 
med skyddade hamnar. Den turkiska arkipelagen lockade Ebbe så efter vinterup-
pehåll med Sverigebesök fortsatte seglingen runt Italien. Greklands arkipelag pas-
serades med oförglömliga minnen från ett fiskeby, där man blev väl omhänderta-
gen med fest tillsammans med fiskarvärdens släkt. 
Efter passage av Egeiska havet var man framme vid den turkiska västkusten. Här 
kan man finna både fina vikar ”naturhamnar” och små mysiga samhällen med 
hamn. I samhällena fanns alltid en eller flera små krogar så den för oss normala 
bunkringen av båten var inte nödvändig. Den turkiska kusten är väldigt omväxlan-
de och kan därför locka till många seglingar. Ebbe lät båten ligga i Medelhavet 
flera säsonger och eftersom han var lärare hade han ju möjlighet att tillbringa hela 
sommaren i dessa kulturellt och seglingsmässigt fina vattnen. Som avslutning 
berättade Ebbe om seglingar i Adriatiska havet, en lite annorlunda arkipelag med 
djupa vatten och höga öar. Inte så lätt att finna naturhamnar men det finns desto 
fler fina små samhällen med mysiga hamnar med tillhörande krogar. Det fina kul-
turarvet från forna Jugoslavien visade Ebbe med några fina bilder från Dubrovnik. 
Klockan 21 skulle Ebbe med ett tåg hem till Trosa, och det var väl tur det, för 
annars hade vi säkert fortfarande suttit där och lyssnat, tittat på fina bilder och 
drömt. 
 

Ett tack till ”programmakarna” för ett intressant arrangemang. 
 

Sten Hollman 



12 

Segling 2006 
 
Seglingssäsongen 2006 har börjat! 
Tävlingskommittén har börjat sitt arbete med planering av årets seglingar i samar-
bete med WSS och SSA samt även i egen regi. 
Agendan för året ser ut som följer: 
 
Maj 
Övningsseglingar den  16, 23 och 30 
Sundbyholmsregattan  * den  27 
 
Juni 
Övningsseglingar den  6, 13 och 20 
BSL-regattan                * den  10 
Torshälla öppna            * den  17 
 
Juli 
M-båts SM       den  27-29 
 
Augusti 
Övningsseglingar den  15, 22 och 29 
Granfjärdsrundan         *    den  19 
Svearnas ordinarie        * den  26 
VML`s lagkappsegling den  26 
 
September 
24-timmars  den  2-3 
BSL-KM-segling den 10 
 
Övningsseglingarna tenderar att få fler deltagare för varje år.  
Man kan segla ensam eller ta med någon kompis eller bäste gasten. 
Segel väljer man själv efter vind förhållandena och vad man har för besättning. 
Ban-beskrivning finns på BSL:s hemsida i pdf-format. 
För den som bara vill snacka segling är en kväll på Lögarängspiren ett trevligt 
ställe. 
 
* Seglingar ingår i Mälar-Cup – prisutdelning i samband med lagkappen på Bub-
ben den 26/8-06 
 
Inbjudningarna till Mälarklubbarnas öppna seglingar kommer att finnas på BSL:s 
hemsida. 
Där kan du se vart du ska anmäla dig vart tävlingen går och mycket mer som man 
behöver veta. 
 
Tävlingskommittén / Bengt Ericsson 
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Meddelande från Västmanlands 

 Seglarförbund 
 

Här kommer lite information till segelklubbar inom Västmanlands seglarförbund. 
 

Nu har vi i Västmanlands Seglar Förbund fått igång en hemsida där vi skall kunna 
ha aktuell information, kalender med regattor, resultatrapportering mm. 
 

VSF är ju en service- och intresseorganisation för klubbarna i distriktet och då är 
det ju lämpligt med informationsutbyte och dialog. Min roll i distriktet är utbild-
ning och på en utbildningskonferens nyligen kom det fram att det är mer än ut-
bildning till kappseglingsfunktionärer vi behöver så nu gör vi ett försök med 
andra utbildningar också. 
 

20 mars - Kappseglingsregler för seglare. Kunniga Michael Zeeck plus en elitseg-
lare lär oss regler. 
 

5 april - Segeltrim (och riggar). Björn Österberg som är en underbart kunnig och 
intressant föreläsare berättar om knepen för att få fart i båten. 
 

?? mars - Jag hoppas få till en genomgång av SISU och VIF hur vi segelklubbar 
kan bli bättre på att få del av landstingsbidrag och SISU-hjälp i olika for-
mer.Främst för ordförande och kassör. Håll utkik efter mer info. 
 

Vi är tacksamma om ni hjälper till att sprida information om vad vi har på gång 
och vi blir glada om ni skapar en länk från er hemsida till VSF.  
 

Aktuella tider mm hittar du på vår hemsida   www.vastsf.se 
 

Hälsningar Kent Micklin 
Utbildningsansvarig VSF 

Västmanlands Seglar Förbund VSF inbjuder till:  Allt om segeltrim. 
 

VSF inbjuder till ett fantasktiskt föredrag med Björn Österberg från North Sails 
om knepen för att få bättre fart i våra segelbåtar. 
Onsdagen den 5 april kl. 18.30 i Jollekappseglarnas lokal på Framnäs i Västerås. 
 

Björn har en enorm kunskap i ämnet och har skrivit ett kompendium i ämnet på 
uppdrag av SSF. 
VSF kommer att sälja kompendiumet till självkostnadspris. 
 

Kostnad för deltagande är 50 kr. Intresseanmälan till underteck-
nad så att fikabröd och stolarna räcker till alla. 
 

Maila till kent@vastsf.se  och anmäl er om intresse finns. 
 
Välkommna    VSF/BSL tävlingskommité 
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Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Antal 
båtar 

16    1 1 7 1 10 

17 1   1 1 27 1 31 

18 2  8 7 17 21 2 57 

19 4 4 5 5 21 22 4 65 

20 4  2 3 11 15 4 39 

21 4 2 3 3 22 38 5 77 

22 7 4 4 3 12 14 15 59 

23 13 2 3 7 17 18 10 70 

24 5 7 7 13 13 45 7 97 

25 9 3 17 12 85 58 12 196 

26 4 8 9 8 17 32 15 93 

27 20 15 7 15 21 36 10 124 

28 11 15 18 10 13 15 8 90 

29 17 17 9 8 8 11 11 81 

30 6 4 15 19 22 18 6 90 

31 10 17 11 17 12 9 4 80 

32 11 15 8 5 28 28 8 103 

33 9 10 10 25 51 51 2 158 

34 5 2 6 6 21 30 7 77 

35 4 5 6 10 38 50 10 123 

36 7 3 3 6 16 30 6 71 

37 4 4 3 4 12 17 3 47 

38 4 1 1 2 14 17 2 41 

39   2 2 21 24 2 51 

40 1       1 

       Tot 1931 

Båtnätter  på Torpis 2005 
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                    BSL:s adress......    
BåtSällskapet Lögarängen  
C/o Jan-Erik Eriksson  
Regattagatan 4 
723 48 Västerås. 
Bankgiro: 5008—3344 
Vill Du få kontakt med någon i styrelsen eller annan 
funktionär kan Du naturligtvis även ringa vederbörande. 

BSL:s hemsida når du under 
www.bsl.nu 
 

Mail adresser är: 
 

Ordförande 
Jonny Meijer 
Arosrail@hotmail.com 
 

Sekreterare 
Jan-Erik Eriksson 
sekr@bsl.nu 
 

Stugfogde 
Lars Elmerfors 
070-744 60 78 

Kassör 
Jan Östlund                                  
kas@bsl.nu  
 

Tävlingsledare 
Carl Magnus Helin 
tavl@bsl.nu 
 

Klubbmästare 
Josef Marosan 
Klubbm@bsl.nu 
 

Slipförman 
Pekka Koskela 
pekka-koskela@hotmail.com 
070-3043040 

På dessa adresser når du styrelsen 

Besök på Torpis 2005 
 
Att vårt kära Torpis är populärt är väl ingen nyhet. I nedanstående tabell kan 
ni utläsa förra årets besök på Torpis. Vår stugfogde Lars Elmerfors har under 
förra säsongen antecknat hur många övernattande båtar det har varit på vår 
anläggning.  Så i statistiken kan ni utläsa bla. att det totalt var 1 931 st över-
nattande båtar under 2005. 
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EL på Ridön och på vår anläggning 
 

Jag har fått i uppgift att igen skriva om el och eluttagen på vår anläggning. Det är 
många som undrar varför vi inte kan ta ut mer effekt i våra uttag på bryggorna än 
de 300 W som är föreskrivet. Saken är den att det är på grund av att matningen till 
vår anläggning på Ridön 
inte är större. Hur gärna 
vi än vill så får vi inte 
mer ström till anlägg-
ningen. För ett antal år 
sedan var vi i kontakt 
med Vattenfall och då 
trimmade man upp vår 
matning till det vi har 
idag. För att få bättre 
matning, mera ström, till 
oss krävs det en om-
byggnad/utbyte av trans-
formatorn som förser oss 
med ström och ett even-
tuellt utbyte av matningskablar. Det är alltså en miljoninvestering vi pratar om. 
För att elbolaget ska göra en sådan, krävs det att dom också kan räkna hem en 
sådan investering. Det underlaget finns inte på Ridön idag. 
Den el som vi har idag är alltså den vi måste fördela och då blir det 300 W dvs 
lagom att driva en batteriladdare. Om alla följer detta så kan alla få båtens sy-
stem att fungera. Vill man ha mera ström så kan vi tyvärr inte leverera det i da-
gens läge. 
Hur använder vi då vår anläggning säkert? El, 230 V är farligt, det vet dom flesta. 
Har man inte riktiga grejer så kan någon dö. Det vet alla också. Ändå så ser man 
de mest horribla inkopplingar av inomhus grejer på bryggan. Ska man koppla in 
sig till systemet så ska det vara med utrustning avsedd för utomhusbruk. Utrust-
ningen ska vara klassad för minst IP 44. Vita inomhuskablar får absolut inte 
finnas på bryggan. Det är inte för att jävlas som bryggvärden eller stugfogden 
säger till dom som använder fel utrustning. Dom har styrelsens uppdrag att se till 
att anläggningen är säker. Skulle det hända en olycka som får rättsliga följder så 
är det styrelsen som kan bli ansvarig. Det räcker egentligen att tänka så här. Vi har 
fler och fler barnfamiljer som besöker anläggningen. Barnen springer runt på 
bryggorna. Skulle du vilja bli ansvarig för att någon av dessa avlider pga din fel-
aktiga elkabel? 
Till sist en uppmaning till er som har sladdvindor. Dra ut hela sladden på vindan 
även om du bara använder 3 m av sladden. När sladden är upprullad skapar du en 
spole, det blir induktion. Detta kan få till följd att säkringen inte löser vid ett fel. 
Helst ska du använda så kort sladd som möjligt då även en lång sladd kan ge detta 
fenomen. 
 

                                                                                        Red. Jan Blomkvist 
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Fortsatt samarbete mellan polis och kustbevakning 
 

Det blir fortsatt samarbete mellan polis och Kustbevakning på 
Mälaren även i sommar. (Ur Eskilstuna Kuriren 13 feb) 
Vi har utvärderat sommarens samverkan och kommit fram till enbart 
positiva erfarenheter, säger stabschefen vid Eskilstunapolisen, Lasse 
Wennholm. Finns därför all anledning till en fortsättning. Det var 
inför sommaren 2004 som polisbåten i Västerås drogs in av bespa-
ringsskäl. Sedan dess har inte polisen haft någon större båt att 
patrullera av Mälaren med. I fjol inleddes dock samarbetet med 
Kustbevakningen och då genomfördes ett antal patrulleringar och 
riktade insatser på Mälaren. Främst gällde det hastighetsövervak-
ning och närvaro vid större Mälarevenemang. Vår förhoppning är att 
samarbetet ska ge båtfolket och även befolkning på öarna trygghet 
och säkerhet. De ska veta att möjligheten finns till insatser av olika 
slag om det behövs, säger Lasse Wennholm. 
Ingen hemlighet 
När det däremot gäller riktad övervakning så ska ingen veta när eller 
var Kustbevakningen och polisen tänker jobba. Men det är väl knap-
past någon hemlighet att Kvicksund, Sundbyholmsarkipelagen och 
Strängnäsfjärden är vattenområden där det till exempel finns stort 
behov av hastighetsövervakning.- För sådana insatser har Kustbe-
vakningen all materiel och även mindre, snabbgående båtar som 
snabbt kan sjösättas från det stora saneringsfartyget. En förutsätt-
ning för att hastighetsövervakningen ska fungera är dock att kom-
munerna sett till att områdena med begränsad hastighetsgräns är rik-
tigt skyltade, säger Lasse Wennholm. I fjol kunde man till exempel 
inte genomföra hastighetskontroller i Kvicksundspassagen. Orsaken 
var att skyltningen inte följde gällande normer. I sommar hoppas 
och tror dock polisen att alla sådana hinder ska vara undanröjda så 
att hastighetskontroller kan genomföras i utsatta och smala passager. 
Det kommer naturligtvis också att satsas lite extra på nykterhetskon-
troller och att sjömanskapet i stort efterlevs. 
- Nu kommer våra två kontaktmän, Lasse Franzell och Peter von 
Carlsburg, att med det snaraste ta kontakt med Kustbevakningen för 
att lägga upp riktlinjer och program för övervakningen av Mälaren i 
sommar. Det känns verkligt bra att vi redan nu har sörjt för polisbe-
vakningen till sjöss. I Strängnäs finns ju dessutom en Buster för 
mindre polisiära uppdrag, avslutar Lasse Wennholm.  
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Skeppsapoteket 
Av Jan Blomkvist 

 
När vi är ute med båten, med familjen eller vänner så kan tyvärr oväntade saker 
inträffa. Jag tänker därför gå igenom vad du som 
skeppare på båten bör ha med dig i förbandslådan/
skeppsapoteket.  
Enligt sjölagen har du som skeppare ansvar för bå-
ten och säkerheten för dina passagerare. Det dom 
flesta då tänker på är att båten ska vara säker och att 
man har flytvästar till alla ombord men det man 
kanske glömmer är att båten bör ha en välutrustad 
förbandslåda. Bredvid i tabellen kan du se ett exem-
pel på vad du bör ha i förbandslådan. Lådan i sig bör 

vara vattentät och tillräckligt stor för att man ska få en bra 
överblick av innehållet när man öppnar den.  
Det som inte är med i listan är personliga mediciner vilket 
alla naturligtvis bör ha med sig. Är någon överkänslig mot 
tex. insektsbett bör man ha medel mot allergichock med sig.  
Ska man ge sig ut på långsegling över tex. Atlanten får man 
komplettera lådan ytterligare med starkare grejer på smärt-

sidan och med penicillin. Utrustning för att sy ett sår och tämporär tandlagnings-
utrustning kan också vara bra att ha med sig då.  
Detta är som sagt ett förslag på vad du kan ha med dig när du semestrar i båten. 
Har du detta så klarar du rätt så mycket av det som kan hända.  
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Objekt Användningsområde Finns på apoteket eller 
annan försäljare om så 
anges. 

Sax Tillräckligt kraftig för att klippa upp 
kläder 

Förbandssax kraftig 

Pincett För att ta bort stickor mm Finns på Apoteket eller Claes 
Olsson 

Fästingborttagare För att ta bort fästingar Fästingpenna Trix,  Fästingplock-
are  

Säkerhetsnålar För att fästa förband mm Finns lite var stans 

Vävtape För att fixera en spjälning eller 
liknande. 

Tesatape eller liknande, Hjert-
mans 

Räddningsfilt För att reflektera kroppsvärme 
med 

Finns att köpa på Naturkompaniet 
eller Stadium 

Förband Vid större sår Blodstoppare för stora sår 14x23 
cm, Blodstoppare för små sår, 
fingrar och tår 8x12 cm. 

Kompresser Vid skrapsår och dyl. En steril, enstycksförpackad 
kompress 10 st 

Plåster Vid små sår Hansaplast elastic 5 m x 6 cm   

Brännsårsplåster Vid mindre brännskada Salvemed Burn-Aid Brännsårs-
plåster 

Sårtejp/suturtejp Vid mindre sårskador Suturtejp för mindre sårskador. 
Sårytorna kan förslutas mot var-
andra för god läkning. 

Gasbindor Vid stukning eller liknande Gasbinda självhäftande, elastisk 4 
cm x 2,5 m 

Sårtvätt Vid rengöring av sår ACO Klorhexidin kutan lösning 
0.5,    ACO Sårtvätt steril koksalt-
lösning 9 mg/ml  

Ögonskölj Vid rengöring av ögon ACO Ögonvatten  

Kylgelé Vid för mycket sol ACO Efter sol svalkande gel,  
Kylbalsam  

Insektsbett Vid insektsbett After Bite, ACO Alsolgel 

Sjösjuka Vid sjösjuka Scopoderm, Amosyt, Lergigan, 
Postafen 

Värktabletter Vid värk och inflammation Treo,Magnesyl eller liknande 

Piller mot diarré Vid magsjuka Imodium, Dimor, Loperamid och 
Travello är läkemedel som kan 
användas vid tillfällig diarré 

Laxermedel Vid förstoppning Microlax, Resulax, Dulcolax, 
Relaxit och Toilax 

Nässpray Vid nästäppa Neseril och liknande 

Vätskeersättning Vid vätskeförlust Resorb vätskeersättning 
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VÄSTERÅS SKEPPSHANDEL 
www.skeppshandel .se 

En av marknadens bästa GPS 
FURUNO GP-31 till specialpris! 

Rätt GPS till ett Helrätt pris! 
Vi har allt från den lilla enkla bärbara till den 
mest  avancerade sjökorts-plottern med  
radar overlay, även sjökortsprogram , ekolod, 
vhf , livbåtar, gummibå-

Västerås Skeppshandel/Safari Camp Sigurdsgatan 33 Västerås 021/12 10 80 

NAVnet en nyhet från 
Furuno 
Kombinera alla instrument 
i en enda Display, eller 
koppla ihop två instrument 
och du har en flybridge 

Nyhet! 
Fyra nya tuffa mo-
deller från Magel-
lan. 

Kompletta pa-
ket  
med  tbh. Kablar 
samt hållare och  
Programvaror. 
Vi erbjuder även 
GPS-kurser i 
samarbete med  

MK-20från Leica 
Bäst i test! 
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Båtvagn önskas köpa 
 

Båtvagn passande segelbåt . Båtens längd är 10,2 m, bredd 
3,42 m och djup 1,85 m.  

Båten har fenköl och väger ca 6 ton. 
Rejäl och bra vagn som tål att rulla på landsväg köpes. 

Patrik Andersson 
Tel. 021-20997 

Mobil. 070-671 91 15 

Båtplats önskas hyra sommaren -06 
 

Är det någon som inte har användning för sin båtplats hela 
eller delar av säsongen -06? 

Önskar hyra en 4 meters plats med segelbåtsdjup. 
Patrik Andersson 

Tel. 021-20997 
Mobil. 070-671 91 15 

 

              Till salu 
 

                    Fyrtakts Hondamotor 2 hk  
                    med lång rigg  Nästan ny 

                     Pris 4 000 kr 
                    Mats Fjellman 

                     tfn 021-35 51 16 
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Genom Europa på egen köl 

 
 

Ulla Strandberg och Gunnar Parcrans håller en fängslande föreläsning om sina 
äventyr genom Europa med sin båt HOPPETOSSE. 
 
En rapsodisk berättelse om våra erfarenheter och upplevelser under 2004 och 
2005. 
 
Tid:  2006-03-15 kl 18:30 
 
Plats:  Fritidsbåtsmuséet i Västerås. Gamla ångkraftverket Björnövägen 12. 
 
Kostnad: 50:- inklusive öl och macka under pausen. 
 
Anmälan:  Ring eller maila till Jan Eklund 021-14 16 89 eller 070-207 09 16 
             Mailadress jan.eklund@malarhalsan.se 
 
 

 

 
Regelgenomgång för kappseglare 

 
 

Västmanlands seglarförbund inbjuder till en regelgenomgång ur seglarens per-
spektiv. 
Alla seglare tillhörande klubbar inom Västmanlands seglarförbund är välkomna. 
Läs mer på vår hemsida http://ssaros.nu 
 
Föreläsare: Michael Zeeck (huvudföreläsare inom SSF) 
 
Tid: 2006-03-20 kl 18.00 
 
Plats: Jollekappseglarnas lokal på Framnäs 
 
Kostnad: Gratis deltagande 
 
Anmälan: Ingen föranmälan behövs, men skicka gärna ett mail till  
                       kent.micklin@spray.se 
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Ansvarig utgivare:  
Sekreterare: Jan-Erik Eriksson 
Tel: 021-803980 
 

Redaktör:  
Jan Blomkvist 
Tel: 021-801918 
 

Båtsällskapet Lögarängen 
C/0 Jan-Erik Eriksson 
Regattagatan 4 
723 48 Västerås 

Manusstopp för nästa 
nummer är den 21 au-
gusti . Nästa nummer 
kommer ut ca 4 septem-
ber. Till dess, önskar vi 
er mycket sol och hav.  
Redaktionen. 
 

Säkerhetsbesiktning 
Din båt bör säkerhetsbesiktigas när den 
blivit 25 år gammal och sedan vart fem-
te år. Det ger dig rabatt på självrisken 
vid sjö och brandskador om du är för-
säkrad hos Svenska Sjö. 
Huvudsyftet med besiktningen är att 
hjälpa dig med att få din båt mer sjösä-
ker och då speciellt avseende din per-
sonliga säkerhet. 
Klubbens besiktningsmän når du på 
dessa telefonnummer:  
Jan Blomkvist   021– 80 19 18 
Michael Backman  021—14 85 97 
Besiktningsverksamheten administreras 
av Svenska Båtunionen (SBU) 

Båtklubbarnas 
Varv 

Varvets kontrakt med kommunen 
går ut sommaren 2007.  

Där efter ska varvet flyttas till  
Lillåudden enligt nuvarande  

planer. Detta innebär att  
säsongen höst 06 t.o.m vår 07 blir 
den sista på nuvarande plats. Är 
du intreserad av plats på varvet, 

ute eller inne,  
kontakta Bernt Abramsson  

Tfn: 021-120919 
 

Roland Blomkvist  BSL:s repr 
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VÄND ER TILL SEGEL- 

OCH  

RIGGSPECIALISTEN  

FÖR 

SERVICE OCH FÖRNYELSE 


