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         ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Vinterkylan har kommit och Mäla-
ren är nu, till skillnad från föregå-
ende år, täckt med 
is som växer i tjocklek för varje 
dag. Utflykter på Mälarens vatten i 
frusen form får då ersätta somma-
rens upplevelser i våra farkoster. 
Men iakttag försiktighet och tag del 
av tex VLT israpporter. Olyckorna 
utanför norra Björnön strax efter 
nyår talar sitt varnande språk.  
 
Den viktigaste vinteraktiviteten 
( undantaget båtmässan i Älvsjö) 
inträffar lördagen den 14 mars i år 
då vår båtklubb står som värd för 
årets Båtdagsarrangemang 
inom ”Mälarens BåtFör-

bund, MBF”.  Detta innebär bland 
annat att vi ansvarar för bokning 
av sammanträdeslokaler inkl lunch 
och middag , att vi genomför ett 
s.k. anhörigprogram för delegater-
nas medföljande under dagen 
samt arrangerar den obligatoriska 
kvällsaktiviteten med middag och 
dans till orkester för deltagarna i 
Båtdagen.  
Vi inom BSL styrelse har beslutat 
att bredda deltagandet för kvälls-
aktiviteten genom att inbjuda alla 
BSL- are till en gemensam festaf-
ton. Vi hade ju ett blygsamt delta-
gande på Ålandsresan och för alla 
ni som saknat de traditionella 
Oskars/Katja-balerna ges här ett 
utsökt tillfälle till att träffa båtfolk 
som representerar över 30 av  

Mälarens båtklubbar från Arboga i 
väst till Mariefred i öst inklusive vi 
BSL-are under trivsamma former. 
Förra gången vi stod som arrangör 
för motsvarande Båtdag var för 
övrigt för trettio år sedan 
 ( dvs 1979 då jag råkade vara 
ordförande i BSL under min förra 
period).   

 
Vi hälsar alla BSL-are välkomna 
till kvällsfestligheterna. Närmare 
information ges i detta nummer av 
Torparnytt. Notera att deltagaran-
talet är begränsat. 
 
Vår efterlysning av intressenter till 
den vakanta posten som samord-
ningsansvarig och tillika styrelse-
suppleant inom tävlingsverksam-
heten klingar tyvärr ohörd. Vi 
tvingades därför vid årsmötet i no-
vember konstatera att vi fortfaran-
de saknar denna funktion inom 
styrelsen.. Detta innebär att vi 
måste ligga fortsatt lågt med sam-
arbetet och kontakterna med övri-
ga tävlingsinriktade klubbar i Väs-
terås.  
 
Däremot har vår önskan om att få 
fler medlemmar engagerade i job-
bet med den löpande förvaltningen 
av vår klubbanläggning på Ridön 
infriats genom att vi fortsatt får se 
en assistent åt Lars Elmefors där-
ute. Det blir Evald Håkansson som 
tar över posten som vice stugfog-
de efter Klas Göran Gustafson.   

VÅRFESTVÅRFESTVÅRFESTVÅRFEST    
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Vi tackar Klas Göran för hans in-
satser och hälsar Evald välkom-
men till sin uppgift.   
 
Även om klubbens ekonomi är 
fortsatt god tog vi på årsmötet be-
slut om att höja årsavgiften med 
50 kronor.  Detta tillskott krävs på 
sikt för att bibehålla en balanserad 
budget utan draghjälp av nuvaran-
de klubbrabatter från sliptagnings-
verksamheten. Eftersom frågan 
om klubbarnas framtida engage-
mang i uppläggnings/ sliptagnings-
frågan genom VFB fortfarande är 
vilande tror jag detta är ett klokt 
beslut. 

Styrelsen har dessutom beslutat 
att tillämpa någon form av förse-
ningsavgift för de medlemmar som 
dröjer med att betala in medlems-
avgiften inom rimlig tid.  

Vi noterar en allt sämre betal-
ningsdisciplin med eftersläpningar 
på ibland  upp till 7-8 månader och 
detta trots påstötningar och efter-
forskningar som tar mycket tid i 
anspråk för både kassör och sek-
reterare eftersom man ej vet om 
vederbörande kanske sålt båten, 
bytt bostadsadress etc.   
 
Vi enskilda båtägare väntar nu 
närmast på den årliga fakturan 
från Västerås stad för båtplatsav-
giften inkl landuppläggningsavgift 
gällande hela 2009. Min bedöm-
ning är att vi får se en retroaktiv 
uppräkning räknat från 2005.  Vi 
kommer genom VFB vid komman-
de förhandlingar om arrendet för 
vinteruppläggningsytor att bevaka 
att avgiften för den landbaserade 
delen, som utgör cirka 1/3, slopas 
från 2010. Förhoppningsvis vet vi 
mera om detta längre fram i vår.  
mera om detta längre fram i vår.  
 
 
Johnny Meijer 
 

Välkommen till Allt för sjön  
28 februari - 8 mars 2009 
(Förhandsvisning 27 februari endast för 
press, bransch och speciellt inbjudna) 
Öppettider Allt För Sjön 2009 
Vardagar 12.00 - 20.00 
Lördag-Söndag 10.00 - 18.00  
 

Entrépriser 
Vuxen 130 kr 
Ungdom (12-18 år) 50 kr 
Barn (7-11 år) 20 kr 
Familj (2 vuxna + 2 Barn,7-11 år) 270 kr 
Grupp (min 10 pers) 120 kr per person 
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BSL:s Årsprogram 2009 

Seglingsprogrammet infogas senare när det är fastställt. 

Vecka 4 Torparnytt nr 1 utkommer (OBS! Betala medlemsavgift) 

27/1 Styrelsemöte   

10/3 Styrelsemöte   

14/3 Vårfest       OBS, Nyhet! (Båtdagen MBF) 

Vecka 13 Torparnytt nr 2 utkommer (Sjösättningstider) 

2/4 Vårmöte (Plats och tid i Torparnytt) 

Vecka 16 Sjösättning startar   

30/4 Valborg på Torpis   

5/5 Styrelsemöte   

9-10/5 Allaktivitetshelg på Torpis   

19-20/6 Midsommarfirande på Torpis   

22/8 Kräftskiva och KKM på Torpis   

25/8 Styrelsemöte   

Vecka 33 Torparnytt nr 3 utkommer (Torrsättningsinfo) 

Vecka 34 Torrsättningar startar   

3-4/10 Säsongsavslutning på Torpis   

6/10 Styrelsemöte   

Vecka 40 Torparnytt nr 4 utkommer   

3/11 Styrelsemöte   

10/11 Årsmöte (Plats och tid i Torparnytt) 

? Årsfest (Info kommer i Torparnytt) 
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Vinteraktivitetsgruppen inbjuder alla 
 medlemmar till säsongens andra temakväll 

 

Fyrar 
 

Esbjörn Hillberg eldsjäl, grundare och ordförande i  
Svenska Fyrsällskapet gästar oss denna gång. Svenska 
Fyrsällskapet verkar för att främja intresset och kunskapen 
om fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken samt 
bevarandet av dessa. Esbjörn berättar varför det är viktigt 
för oss alla att ha kvar våra fyrar. 
Svenska Fyrsällskapet medverkar också till att händelser, 
levnadsöden och arbetsvillkor vid fyrplatser dokumente-
ras. 
 
När? Den 4 februari k l9 
Var? Jollekappseglarnas lokal, Mälarparken 
Inträde 40:- 
 
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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Hej alla klubbmedlemmar!  
 

God fortsättning på det nya året! 
 

Ett år går fort! Nu är det dags att betala in 
 medlemsavgiften för 2009. 

 
Medlemsavgiften har i år ökats med 50 kr enligt årsmötes-

beslutet, så för 2009 är avgiften 400 kr. 
 

 
 
 
 
 
 

Betala in avgiften med inbetalningskort eller via 
Internet. 

 
Det är viktigt att du skriver ditt medlems-

nummer så vi vet vem pengarna kommer ifrån! 
 

Ditt medlemsnummer finns på adressetiketten på 
kuvertet som tidningen kom i 

 

 

Betala in 400 kr till 

bankgiro 5008-3344  

senast den 29 februari 
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Medlemsavgiften 
 

Till årsmötet föreslog styrelsen en höj-
ning av medlemsavgiften med  
50 kr till 400 kr för 2009. 
Förslaget antogs av årsmötet. 
Höjningen föreslogs för att täcka upp den 
inkomst som klubben förlorar i och med 
att båtklubbarnas bolag tar över administ-
rationen av båtlyften. 
Klubben har skött administrationen i sam-
band med sjösättning och torrsättning och 
på så sätt fått in lite pengar till klubben. 
Vi behöver också bygga upp klubbens ekonomi för eventuella framtida större 
kostnader tex en kompensationsmuddring på Torpis.  
 
/Red. 

Skärpning 
 
En tråkig sak i samband med medlemsavgiften är att fler och fler inte betalar i tid. 
Detta innebär ett stort och tidsödande jobb för vår kassör och sekreterare. Förra 
året var det mellan 50 och 100 medlemmar som inte betalade i tid. Vi skickade ut 
påminnelse men många betalade inte trots detta. I år kommer vi att vara striktare i 
hanteringen av detta. Vi inför en försenings– administrationsavgift på 100 kr för 
de vi måste påminna om betalningen. Om man sedan inte betalt efter sista betal-
ningsdag på påminnelsen så stryks man ur klubben. Efter det så blir det samma 
kostnader som för en ny medlem, med inträdesavgift mm, om man ändå vill vara 
kvar i klubben. 
Det är som sagt tråkigt att vi ska behöva göra så här men arbetsbördan 
för vår kassör och sekreterare är tillräckligt stor ändå utan dessa extra 
uppgifter. 
Så tänk på att meddela ändrad adress om du har flyttat. Ring eller 
skicka ett mail om du har sålt båten och tänker gå ur klubben. 
Det underlättar en hel del för vår administration.   
 
/Red 
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    BSL och MBFBSL och MBFBSL och MBFBSL och MBF    
 Inbjuder till  

Vårfest 
lördagen den 14 mars 

 
BSL arrangerar årsmöte 2009  och konferens för MBF 
(Mälarns Båtförbund) och som arrangör inbjudes här-
med alla i BSL till en festkväll med god mat, dans och 

underhållning. 

Plats:    Hakon Hotell & Konferens, Stensborgsgatan 1. 
Västerås. 

Datum: Lördagen den 14 mars  
Tid:       Samling kl 18:30. 
 
 

Program för kvällens festlighet och sammankomst. 
18:30 Samling. 
19:00 Middag 2-rätters, dryck ingår ej, beställes vid bordet.. 
21:00 ca Dans till Deilis orkester. 
01:00 ca Avslut. 
 

Bar kommer att finnas tillgänglig under kvällen. 
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Meny. 
 
Förrätt 
Liten pirog fylld med kyckling och tapenade, serveras på salladsbädd 
 
Varmrätt 
Gödkalventrecôte med dragon- och citronsmör, serveras med rostade bak-
potatisstavar 
 
Kaffe och kaka. 
 
Har du ätstörningar eller är veggo och vill ha någon annan mat så tala 
om det för Uno när du anmäler dig. 
 
Deilis orkester består av 5-6 personer med båtanknytning (BSL) och enl. 
goda referenser passande till lite mognare åldersgrupp. Dom spelar 60, 70 
och 80 talsmusik. 
 

Pris per person 300 kr  
 

Plats för max 100 personer, först till kvarn! 
 
Anmälan görs till Uno Karlsson via mail. sekr@malarensbf.se  
Ange namn och BSL i mailet. När du sedan har fått en bekräftad  
anmälan (svars mail) från Uno, sätter du in 300 kr på MBF:s bankgiro 
990-4509 ange även här namn och BSL. 
 

OBS! Glöm inte namn och BSL  på inbetalningen. 
 

Sista anmälningsdag är 15 februari. 
 

Så välkomna till en kul fest i gammal hederlig BSL anda. I år kör vi 
igång tidigt.  
Mingel ämnena att prata om blir nog många. 
Är det någon som har börjat putsa på båten 
än? Vem kommer i sjön först? Vad blir årets 
investering på båten? Blir det någon eskader? 
 

/Festkommittén  
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Vårfest 
 

BSL står som värd för MBF:s års-
möte  14 mars 2009 även kallad 
Båtdagen. Detta innebär att vi ska 
arrangera årsmötet och den på 
kvällen traditionsenliga festen. 
 

Till årsmötet kommer representanter 
från Mälarens Båtförbunds klubbar 
(Ca 38 st). Under dagen avklaras mö-
tet och senare på kvällen blir det mid-
dag och dans. Till festen är alla BSL:s 
medlemmar välkomna, så i stort sätt 
kan man säga att det här blir en extra 
årsfest. 
 

Nöjesgruppen har redan fått vissa an-
visningar från MBF och är nu i full 
färd med planeringen.för att ordna en 
fest i sann BSL anda som vi och 
MBF:s representanter sent ska glöm-
ma. (Anmälan se föregående sida) 
 

Förra årets Båtdag arrangerades av 
Kolbäck Hallstahammar Båtklubb och 
hölls på Brukshotellet i Hallstaham-
mar. Det blev en trevlig tillställning 
med god mat och dans till levande 
musik. 
 

Mera om Båtdagen och festen kan ni 
läsa på föregående sida i det här num-
ret av Torparnytt. Vi kommer att få 
betala för mat och dryck men i övrigt 
står MBF för fiolerna dvs. lokal och 
orkester mm. 
 

Så efter att ni kommit hem från vår 
egen årsfest så är det dags att putsa 
upp dansskorna igen för den 14 mars 
är det dags att slita på sulorna igen. 

Vad är Mälarens 
Båtförbund? 

 

Svenskt båtliv är huvud-
sakligen organiserat i två riksorganisa-
tioner, Svenska Båtunionen och 
Svenska Seglarförbundet. 
 

Därutöver finns det några organisatio-
ner med rikstäckande verksamhet, 
bl.a. Svenska Kryssarklubben.  
 

Svenska Båtunionen består av ett antal 
regionala förbund, ett av dem är Mäla-
rens Båtförbund. Till de regionala 
förbunden är de enskilda båtklubbarna 
anslutna. Mälarens Båtförbunds ända-
mål och syfte är att främja fritidsbåts-
verksamhetens utveckling. 
 

Detta görs bl.a. genom att: 
 

Vara en länk mellan båtklubbarna och 
Svenska Båtunionen samt andra orga-
nisationer och myndigheter vars verk-
samhet berör båtlivet.  
 

Främja arbetet för en bra miljö och en 
oförstörd natur.  
 

Vara en länk för kontakter mellan våra 
klubbar och att stödja dem i deras 
arbete för sina medlemmar.  
 

Bevaka att våra vattenvägar hålls öpp-
na, att utprickning och fyrbelysning 
bibehålles på en sådan nivå att även 
fritidsbåtar kan navigera säkert under 
alla förhållanden.  
 

Jobba för en säkrare fritidsbåtsflotta 
med bland annat säkerhetsbesiktnings-
verksamhet och information till båt-
ägarna 
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Information från sekreteraren 
 
Hej alla medlemmar!. 
Jag behöver Er hjälp för att kunna sköta klubbens medlemsregister på ett bra och 
effektivt sätt. Anmäl adressändring till mig så fort ni flyttar, det underlättar arbetet 
betydligt. Det finns ett formulär på hemsidan där det är enkelt att fylla i sin nya 
adress. Jag vore även tacksam om betalning av medlemsavgiften görs inom 
angiven tid så att vi slipper lägga pengar på utskick av påminnelser. I år 
skickade jag ut över 50 st påminnelser. 
 
Tack för hjälpen i förhand. 
 
/Anna 
 
E-postlista 
För att ibland kunna nå våra medlemmar snabbt skulle det vara bra att ha en lista 
med e-postadresser till er medlemmar. Det är naturligtvis inget tvång men om du 
känner att det är ok så gå in på vår hemsida, www.bsl.nu och fyll i formuläret 
”Anmäl e-postadress” under rubriken Klubben. 
 
Tack 
/Styrelsen 

Mossiga gamla jollar 
 

Vi har ett antal jollar som ligger i jolleställ-
ningen på Ridön. Dessa har legat där så länge 
att det börjat växa mossa på dom. Vi vet inte 
vilka ägarna är. Så nu ber vi er att ta bort er 
jolle från jolleställningen senast midsommar 
2009. 
 

De jollar som ligger kvar efter midsommar, 
som ingen vill kännas vid, kommer att fraktas 
bort. 
 

Vi kommer att påminna om detta i alla  
Torparnytt fram tills det är dags.  
 Så vet du av att du har en jolle i ställningen, var snäll och ta bort den innan mid-
sommar. 
 Jolleställningen är ju till för klubbens jollar och båtar. Nu vid höststädningen blev 
frågan aktuell eftersom vi knappt fick plats med klubbens jollar. 
 
/Styrelsen 
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Mindre tång längs kusten 
Allt färre djur och växter trivs längs Blekingekusten. Enligt marinbiolog Ulf Lin-
dahl beror detta bland annat på att mängden tång längs med kusten är mycket låg. 

Blekingekusten har mycket mindre tång än för 20 år sedan, det visar en ny rapport 
från Naturvårdsverket. 

Marinbiologen Ulf Lindahl säger att tången är en viktig livsmiljö för många arter. 

– Tången är ju viktig. Den är en del av grunden för ett ekosystem för massor av 
organismer som är viktiga även för fisk. 

Mindre produktivt hav 
När tången är borta så blir havet mindre produktivt och färre arter trivs. 

Tångruskorna fungerar som skydd för många djur som helt enkelt får mycket svåra-
re att överleva när tången försvinner och när smådjuren försvinner blir det mindre 
mat för till exempel fiskar. 

Försurning angeläget problem 
I en ny rapport från Naturvårdsverket framgår att försurningen till hör ett av de 
mest angelägna problemen för Östersjön. Naturvårdssverket och dom svenska ma-
rina forskningscentrumen menar att försurningstakten har fördubblats på 15 år. 

Teori om kräftdjur 
Ulf Lindahl berättar att det finns olika teorier om varför tången började försvinna. 
En är att utfiskningen av havet påverkat tången. 

– Det finns teorier om betning, om små kräftdjur som äter av tångplantorna, säger 
han. 

Det finns inga säkra belägg, men de små kräftdjuren som betar av tången kan ha 
blivit fler till följd av att det blev färre fiskar som kunde äta upp kräftorna, förklarar 
Ulf Lindahl. 

Källa SR/Blekinge 

Skärgårdsradion sänder från Sandhamn 
och når hela Stockholms skärgård. 

Vi sänder sjörapporter varje timme. 
Du kan även lyssna på webben 

www.skargardsradion.se 
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www.skeppshandel.se 

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, gummibåtar mm. 

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

Gå en av våra kurser 
Tex. el ombord eller installation av GPS/plotter 

mer info finns på vår hemsida 
www.skeppshandel.se 

Radar och plotter 
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                    BSL:s adress......    
BåtSällskapet Lögarängen  
C/o Anna Larsson 
Medelpadsvägen 17 
722 44 Västerås 
Bankgiro: 5008—3344 

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

Mail adresser är: 
 

Ordförande 
Jonny Meijer 
ordf@bsl.nu 
 

Sekreterare 
Anna Larsson 
sekreterare@bsl.nu 
 

Stugfogde 
Lars Elmerfors 
070-744 60 78 

Kassör 
Jan Östlund                                  
ekon@bsl.nu  
 

Tävlingsledare 
Carl Magnus Helin 
tavl@bsl.nu 
 

Klubbmästare 
Josef Marosan 
klubbm@bsl.nu 
 

Slipförman 
Pekka Koskela 
pekka-koskela@hotmail.com 
 

På dessa adresser når du styrelsen 
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Ansvarig utgivare:  
 

Redaktör: Jan Blomkvist 
red@bsl.nu 
Tel: 021-801918 
 
 

Båtsällskapet Lögarängen 
C/0 Anna Larsson 
Medelpadsvägen 17 
722 44 Västerås 

Manusstopp för nästa 
nummer är den 8 mars 
2009. Nästa nummer 
kommer ut ca 24 mars. 
Till dess, önskar vi er en 
vit vinter och varm vår.  
 

 / Redaktionen 

 

Källa: Sveriges Radio Sörmland 

 

Miljövänligare båtbottenfärg kritiseras 

Förra säsongen dök det upp en ny båtbottenfärg på marknaden. Färgen Neptune 
Formula marknadsförs som den första miljösäkra färgen och den sägs vara både 
smart och utan gifter. Men de båtägare Sveriges Radio Sörmland talat med tycker 
inte att färgen fungerat. Även på Askölaboratoriet har man använt färgen och bli-
vit besvikna över resultatet. 

Leif Norrhäll som är aktiv kappseglare från Nyköping har använt färgen. Han är 
inte nöjd och säger att han inte tänker använda färgen igen. 

– När vi tog upp båten för att tvätta av den var den helt bevuxen. Jag har aldrig 
varit med om att det varit så mycket påväxt när jag använt andra färger, säger Leif 
Norrhäll. 

Ekomarine heter företaget som marknadsför produkten. Företagets VD Claes Tar-
ras Ericsson säger att det framkommit kritik mot färgen och att de kunder osm 
klagat kompenserats. Men han påpekar även att många kunder varit nöjda och att 
företaget arbetar med att vidareutveckla färgen. 

– Vi kan inte svara exakt på vad som hänt i de enskilda fallen men jobbar stenhårt 
på att lösa de fall där problem dykt upp, säger Claes Tarras Ericsson. 

Fotot på framsidan 
Gabriel Lindborg i Uppsala hittade 
den här båten på sin första skriskotur 
för i år. Den låg vid sin boj ”vårrustad 
och klar” eller ska man säga 
”bortglömd och övergiven”? 
 

/Red 
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VÄND ER TILL SEGEL- 

OCH  

RIGGSPECIALISTEN  

FÖR 

SERVICE OCH FÖRNYELSE 

Lillåudden 


