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         ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Elen är påkopplad nere vid båtarna och snart kan vi lyssna till det 
karaktäristiska ljudet från slipmaskinerna. Ett av alla vårtecken som 
signalerar starten på en ny båtsäsong. 
 
Som jag förutspådde i förra numret av Torparnytt fick vi en rejäl 
uppräkning av båtplatsavgiften för 2009:  hela 30%. Senaste höj-
ningen var 2005 och höjningen motsvarar en uppräkning med 6,5% 
per år i fyra år vilket Västerås Stad med stor sannolikhet kan moti-
vera med höjda kostnader för el och vatten, utökat ansvar för far-
ledsprickar i Mälaren etc. (om vi skulle vilja syna frågan närmare). 
Istället tror jag att vi skall lägga krafterna på att bevaka att avgiften 
till staden för den landbaserade delen, som utgör minst 1/3, slopas 
från 2010, förutsatt att Västerås Förenade Båtklubbar (VFB AB) då 
tagit över arrendet av vinteruppläggningsytorna.  
 
Frågan om tömning av toalett tankar och skrivningarna i avtalet 
som bifogades avgiftsavin är en annan källa till osäkerhet om vad 
som gäller (och var) och som sannolikt behöver hanteras i ett större 
sammanhang än i en finstilt avtalstext. Vilken blir tex påföljden vid 
olydnad? Brott mot Miljöbalken? 
 
Vad gäller VFB och vårt arrendekontrakt med staden är det i skri-
vande stund ännu ej klart trots ihärdiga påstötningar, möten och 
löften. Förhoppningsvis vet vi mera när du har detta nummer av 
Torparnytt i handen eftersom VFB blivit kallade till förhandlingar 
mitten av mars. Vi kommer att lägga ut informationen på BSL:s 
hemsida så snart det finns något nytt att berätta. Kanske kan jag 
även  berätta härom på vårmötet den 2 april. 
 
Beträffande procedurerna med bokning av sjösättning nu i vår kom-
mer vi enligt avtalet att ansvara för bokningen och samordna och 
fördela BSL-båtarnas sjösättningstider tillsammans med vår entre-
prenör, Svensk Marin Teknik AB, (SMTAB). Själva bokningsverk-
samheten administreras som vanligt av vår slipförman, Pekka.  När-
mare detaljer som bokningstider och priser finner ni i detta nummer 
av Torparnytt. Det är vår förhoppning att vi i vår med detta upplägg 
med enbart BSL båtar på tisdagar skall kunna förhindra ett uppre-
pande av höstens långa köer utanför bokningskupan vid Kraftverks-
hamnen. 
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Även om arrendekontraktet med staden fortfarande är en öppen 
fråga vill jag passa på att redan nu slå ett slag för kommande vin-
teruppställningar på Lövudden som blivit mycket välordnad. För er 
som har körbar båtvagn är Lövudden ett bra alternativ nästa sä-
song, särskilt om ni bor i de norra eller västra delarna av Västerås. 
Ta gärna en tur ut och titta. Tyvärr kunde anläggningen tas ibruk för 
sent i höstas för att kunna utnyttjas  fullt ut.  I vinter har det därför 
funnits c:a 200 outnyttjade uppställningsytor på Lövudden.  
 
Under snart 10 år har vi i BSL haft förmånen att utnyttja vårt fina 
kansli på Lillåudden (gaveln på Båthusföreningen Sextanten) för 
styrelse- och informationsmöten, VFB –möten, kursverksamhet, 
snickarbod för smärre reparationer mm. Båthuset står på mark som 
arrenderas av Mälarenergi. I oktober 2008 fick båthusföreningen ett 
brev från Mälarenergi om uppsägning av avtalet till 31 dec 2009. 
Rent formellt innebär detta att hela båthuset inkl BSL kansli skall 
vara rivet till samma datum. 
 
Som motiv för uppsägningen anges ”kommande behov för parker-
ingsplatser för Kokpunkten och därav föranledd ändrad dragning av 
en ny gata (Mälarstrandsgatan)”. Denna föreslås få en dragning 
rakt igenom båthuset. I uppsägningsbrevet uppmanas båthusföre-
ningen ta kontakt med Västerås Stads Fastighetskontor för att ”hitta 
alternativa lösningar på de olägenheter som uppstår”. Sådan kon-
takt togs i november 2008. 
 
Fastighetskontoret har i brev lovat kontakta båthusföreningen under 
januari 2009 för att då diskutera olika möjligheter att finna en lös-
ning. Vi är nu i mars 2009 och fortfarande har ingenting hörts från 
Västerås Stad. För BSL är det naturligtvis tragiskt att plötsligt stå 
utan kanslilokal. 
 
Handläggningen av ärendet är ytterligare ett exempel i raden av 
många på hur fritidsbåtsverksamheten i Västerås får ta stryk på 
grund av stora och tunga ekonomiska intressen i omedelbar närhet 
av Mälarstranden. Sista ordet är nog ej sagt i frågan om kansliets 
fortsatta öde.  
  
Glöm ej vårmötet torsdagen  den 2 april. Väl mött. 
 
 
Johnny Meijer 
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BSL:s Aktivitetskalender Aktivitetskalender Aktivitetskalender Aktivitetskalender  
Vid traditionella BSL-aktiviteter, är köket i klubbstugan reserverad för 

Nöjesgruppen enl. anslag på köksdörren! 
 
 

30/4    Valborgsfirande 
 Traditionell pyroman: Janne Östlund. 

 

9-10/5 Allaktivitet på Torparstaden. 
Klubben bjuder svettiga arbetare på kaffe, saft och bullar. Senare 
korv med bröd och sedvanlig jäst dryck.  
Ansvariga: Barbro & Kenneth, Sigge Brunman 

 

19-20/6 Midsommarfirande 
Midsommarafton klär vi majstången och dansar omkring densamma. 
På kvällen knytis med dans. ”Dagen efter” traditionell femkamp etc. 
Ansvariga: Josef & Elsie. 

 

22/8 Kräftskiva 
 Knytis och dans till levande musik eller CD. Kubb-klubb-

mästerskap. Info och bokning gällande årsfesten. 
 Ansvariga: Christin & Erik Gunnarsson. 

 

3-4/10 Säsongsavslutning på Torparstaden 
Klubben bjuder svettiga arbetare på korv med bröd etc. Senare ärt-
soppa (a’la Östlund?), punsch och tillbehör.  
Ansvariga: Barbro & Kenneth, Sigge Brunman.  

 

10/11 Årsmöte, (se Torparnytt) 

 

Ej klart Årsfest 
Ålandsresa!  Den aktiviteten ger alltid mest deltagare och är populär 

 Ansvariga Josef och Nöjesgruppen. 

 

Lotter för barn och vuxna kommer att säljas vid våra samman-
komster! Överskottet går till Nöjeskommitténs aktiviteter. Inget 
köptvång! 

 

Vi är tacksamma alla snälla sponsorer som skänker dyrbara och 
mindre dyrbara ting till priser för våra tävlingar! Guld, fastig-
heter, kontanter, pennor, T-skirt, reklamprylar etc. 

 

Välkomna på kaffe och kaka lördagskvällar i stugan. Fritt att 
koka. Kom gärna med egna roliga uppslag. 

 

Kolla anslagstavlan! Information lämnas löpande om alla pågå-
ende och tillkommande aktiviteter!  

 
Vi önskar en himla trevlig båtsäsong till alla glada BSL:are år 2009 : 

Nöjesgruppen! 
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Kappsegling 
 

Nu är kappseglingskalender 2009 klar. Den 11 mars samlades klubbarna från 
västra Mälaren i Strängnäs för att ta ställning till hur många och vilka seglingar 
som skall ingå i VML Cup 2009. Det har varit en vikande trend för Sundbyholms-
regattan så arrangerande klubbar menar på att med den uppslutning som det har 
varit de senaste åren så är det inte värt jobbet. Gemensam uppfattning var att det 
vore bättre att satsa på några få regattor och hoppas på att få en större uppslutning 
på det viset och därmed försvann också WSS Granfjärdrunda för WSS. 
 
VML Cup 2009 
30 maj    Västeråsregattan SS Aros 
13 juni    Torshälla öppna Torshälla SS 
22 augusti   Svearnas ordinarie SS Svearna 
22 augusti   Lagkappen nu även öppen för individuella deltagare. Strängnäs SS 
26 september   Höstkroken            Westerås SS 
 
Det positiva är att Västerås nu har en ökande trend. VML-klubbar från Västerås 
tog flera medaljer från VML-regattor 2008, WSS satsning på att ersätta 24-
timmars med Höstkroken var en succé och i övningsseglingarna på tisdagskvällar-
na ökar deltagandet. 
 
Övningsseglingar 
Tidigare år har vi haft sex tillfällen före midsommar. Hur det blir i år, med en 
tidig midsommar och massor med is på sjön, får vi återkomma till. Som vanligt så 
kommer WSS hemsida att fungera som resultatsida och information angående 
övningsseglingarna. 
  
Vintersamlingar 
Under vintern har Västmanlands Seglar Förbund tillsammans med klubbarna ar-
rangerat tre stycken föreläsningar för kappseglingsintresserade. En om regler med 
Mikael Zeeck och två med Stefan Winberg som behandlade segeltrim och strate-
gi. Deltagandet var över förväntan. JKV:s samlingslokal full till sista plats med 
intresserade åhörare. 
 
Som vanligt ser vi fram mot en bra seglingssommar för både kappseglare och 
bryggseglare. Första stora evenemanget är Lidingö runt i början av Maj, där 
många mälarbåtar brukar göra bra resultat. Sen rullar det på med våra Mälarregat-
tor, Gotland Runt i början av juli, Byxelkroken 19-20 September och avslutar med 
WSS Höstkrok 26 september. Många fina seglingstillfällen alltså. 
 
 
En fin seglingssommar önskar, för kappseglingen Calle Helin 
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Kallelse till BSL:s Vårmöte 
 

Torsdag den 2 april klockan 19.00 på 
 Fritidsbåtmuseet, Björnövägen 12, se karta 

 
 

Klubben bjuder på fika. 
 

Varmt välkomna ! 
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Dagordning vid BSL:s vårmöte 
 den 2 april 2009 

 
 

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. Rapport från VFB AB 
       

9. Övriga ärenden 
 
10. Avslutning        
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Dags för sjösättning! 
Tider 
 

Enligt avtalet med vår entreprenör, Svensk Marin Teknik AB, (SMTAB) har vi i 
samråd beslutat om sjösättningstider för BSL båtar på Kraftverksplanen  enligt 
följande: 
Vi startar årets sjösättningssäsong torsdagen den 9 april dvs omedelbart före 
påsk och pågår, vid behov, fram tom lördagen den 30 maj. Under perioden sker 
sjösättning normalt varje torsdag, fredag och lördag. 
 
I övrigt gäller att: 

För BSL båtar som ligger på Lögarängen sker bokning på  måndagar direkt hos 

SMTAB:s kupa på Lögarängen. Sjösättningsdagar för Lögarängen är normalt 

söndagar. 

 

För båtar som ligger på Lövudden gäller att bokning sker i kupan ute på Lövud-

den (intill hamnanläggningen)  tisdagar 7 april och  14 april kl 18.00, direkt hos 

VFB AB . Uppgift om övriga bokningstider därefter samt om 

sjösättningsdagar anslås på kupan.  

 

Sjösättningsplats 
 

Sjösättningen sker liksom förra året från den ”tillfälliga” kajen längst in i 
Kraftverkshamnen. 
 
I samband med sjösättningen åligger det dig själv att se till att området runt båtens 
vinteruppställningsplats omedelbart städas. Efter sjösättningen transporterar du 
uppställningsmaterielen, vaggor/vagnar etc till anvisad uppställningsplats inom 
området. Sköter du inte transporten själv kan SMTAB åtaga sig detta efter sär-
skild överenskommelse. Stor vikt kommer att läggas på att alla skall kunna få 
fram sin materiel inför höstens upptagning utan allt för stora problem. Enligt avtal 
med Västerås Stad skall din vagn eller vagga vara märkt med båtägarens namn 
och telefonnummer. 
 

Bokning 
 

Bokning av sjösättningstid för BSL båtar kan du göra varje tisdag med start 
den 31 mars mellan kl 17.30 och 19.30  Sista bokningsdag = tisdag 19 maj. 
Bokningsplats är SMTAB - kupan strax intill sjösättningsplatsen vid Kraft-
verkshamnen. 
 
Bokning för icke BSL-båtar sker genom SMTAB måndagar och torsdagar, samma 
tid. 
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Avgifter 
 

Sjösättningsavgiften är liksom förra året indelad i olika kategorier beroende 
på bl a.  båtlängd och båtvikt (gräns 8,0 meter resp 6,0 ton, se prislista våren 
2009 på nästa sida).  
 

Vi vill särskilt understryka vikten av att : 
 

• bokningssamordningen för BSL medlemmarna sker enbart genom 
BSL:s representanter på ovan angivna tider  

 
• all betalning av avgiften kommer att ske vid bokningstillfället och 

som betalningsmedel gäller kontokort (dvs undvik kontanter). 
 

• respektive båtägare eller hans representant kan svara ”ja” på frå-
gan om att båten har gällande försäkring (krav från SMTAB) 

 
Vi kommer ej att boka tider för medlemmar som vid bokningstillfället tex ”saknar 
pengar just nu” alternativt uppger att ”jag betalar direkt till entreprenören senare” 
eller annat liknande ”kredit”-motiv. 
 
För Slip & Varv 
 
Pekka Koskela 

Våra stugfogdar på Torpis 
 

Som ni kanske läste i förra Torparnytt så har vi fått en ny vise stugfogde. Han 
heter Evald Håkansson. Många av er känner nog igen honom som en glad och 
trevlig prick med Göteborgsdialekt. Evald brukar hjälpa Tommy med båtlyften 
vår och höst. Han seglar en blå Balad som han vårdar ömt. I år ska den få ny färg 
på friborden. Lasse Elmerfors fortsätter som stugfogde och med hjälp av Evald 
kommer dom leda oss andra i förvaltningen av vår fina klubbanläggning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lars Elmerfors Evald Håkansson 

Vi ses på Torpis! 
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Skärgårdsradion sänder från Sandhamn 
och når hela Stockholms skärgård. 

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

www.skargardsradion.se 

Kategori                 Båtlängd ”L ”        Båtvikt ”G”         Kostnad

A          (utan mast)            Alla                     Över 6,0 ton              1000 SEK
A+        (med  mast)          Alla                     Över 6,0 ton              1200 SEK

B         (utan mast)     Längre än 8,0 m      Upp till  6,0 ton           800 SEK
B+      (med  mast)    Längre än 8,0 m       Upp till  6,0 ton        1000 SEK

C        (utan mast)       Upp till 8,0 m         Upp till 6,0 ton             600 SEK
C+     (med  mast)      Upp till 8,0 m         Upp till  6,0 ton            800 SEK

L = Båtlängd 

         Segelbåt 
Kategori A, B eller C

         Segelbåt 
Kategori A+, B+ eller C+

L= Mastlängd 
större än båtlängd

         Motorbåt 
Kategori A, B eller C

L = Båtlängd 

SLIPTAGNINGSAVGIFTER
             våren 2009
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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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Vi behöver förstärkning!  
 

Vi som är med i Nöjesgruppen behöver förstärkning, kom med i ett roligt gäng 
som fixar roliga saker, Elsie och Josef som är sammankallande. Vi har en års-
budget på mellan 35-40 000kr att ordna roligt för, åt våra klubbkompisar. Det är 
”mycket” roligt det! 
 
Vår uppgift är att ordna festligheterna för BSL. Vi börjar med ett Kick Off  
möte i början av året, där vi delar arbetsuppgifter och lägger upp program och 
aktiviteter för kommande år enl. årsmötets beslut. Främst värnar vi om traditio-
nerna som Midsommar, Kräftskiva, Årsfest, Allaktivitetshelg, samt Avslut på 
Torpis. Däremellan kan vi ibland, även styrelsen, lägga in extra aktiviteter och 
överraskningar.  
 
För att det inte skall bli betungande och slippa känna sig upplåst, fördelar vi 
ansvaret för de olika aktiviteterna. Någon håller i en aktivitet och de andra hjäl-
per till i mån om möjlighet. Det mest betungande är att handla och förbereda, 
men vi har rutiner och mallar och hjälps åt. Ute på Torpis finns det massor av 
hjälpande och tacksamma klubbkompisar.  
 
Låter det intressant? Hud, eller hårfärg har ingen betydelse och inte heller om 
du är ko-, eller hjulbent, stor eller liten båt, motor eller segelbåt, bara du har 
intresse att vara lite aktiv i klubben och ha roligt samtidigt.  Ett ypperligt tillfäl-
le för nya medlemmar att ramla in i gänget och klubbgemenskapen med buller 
och bång.  
 
Är du intresserad, hör av dig så berättar vi mera och svara på frågor.  
Josef finns i S/Y Fridolina eller på tel. 074-12 77 458. 
 
 
 

 
 
 

Nöjesgruppen!                              Vi reserverar oss för allt möjligt! 
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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 
Vakant, ansvarig saknas 
tavl@bsl.nu 
 

Klubbmästare 
Josef Marosan 
klubbm@bsl.nu 
 

Slipförman 
Pekka Koskela 
pekka-koskela@hotmail.com 
 

På dessa adresser når du styrelsen 

Fiasko för BSL och MBF:s vårfest 
 

I skrivande stund så har festen inte varit och den kan mycket väl bli kul och lyck-
ad. Men uppslutningen från BSL:s medlemmar var ett fiasko. Det känns faktiskt 
tråkigt inför MBF:s delegater att så få kommer. Vi är drygt 20st från BSL som 
anmält sig till festen. BSL är MBF:s största klubb med flest medlemmar. 
Jag lider med Josef som jobbat så mycket med arrangemanget och allt runt ikring. 
Jag tror att vi nu kan konstatera att medlemmarna inte vill ha fester i Västerås på 
icke båtsäsong. Vi kan ordna en båtresa någon gång, men årsfest eller vårfest är 
ingen intresserad av. 
Vi kan bara hoppas att Josef inte tappar sugen helt så att festerna på Torpis är i 
farozonen de också. 
Josef behöver hjälp i festkommittén, idag saknas det några i gruppen. Ställ upp 
och hjälp till. Ju fler vi är som hjälper till desto roligare blir det. Det blir dessutom 
mindre att göra.  /Red 
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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 23 augus-
ti 2009. Nästa nummer 
kommer ut ca 7 septem-
ber. Till dess, önskar vi er 
en skön båtsäsong.  
 

 / Redaktionen 

Alkylatbensin minskar farliga utsläpp 
Tester och rekommendationer från ett flertal institutioner, laboratorier och motor-
tillverkare visar att alkylatbensin innehåller 99 procent färre giftiga ämnen än 
vanlig bensin. Aspen alkylatbensin är ett extra rent 
motorbränsle som i stort sett är fritt från de skadliga 
ämnena bensen och andra aromater. 
- Jämfört med alkylatbensin ger vanlig bensin upp till 
300 gånger mer föroreningar i vattnet. Det är samma 
vatten som du sedan ska bada i och som fiskarna ska 
leva i. Forskning har visat att fiskarna får skador på 
arvsmassa och immunförsvar, säger Claes Alin, vd Lantmännen Aspen. 
- Om man vill göra en insats för vattenmiljön, är det faktiskt bättre att byta till 
alkylatbensin än att byta motor. Utsläppen från vanlig bensin är så pass farliga att 
även de mindre mängderna från moderna motorer gör skada, säger Claes Alin. 
Aspen alkylatbensin finns att köpa på dunk i fackhandel, byggvaruhus/
stormarknader och Preems tankstationer. På ett antal marinor längs väst- och öst-
kusten och Vänern samt på ett 100-tal tankställen runtom i landet kan bränslet 
tankas från pump. 

Källa: Lantmännen Aspen Petroleum 

Fler fast för fortkörning på sjön 
Det var många fler som åkte fast för fortkörning på sjön förra året jämfört med 
året innan. Totalt var det 841 personer som fick fortkörningsböter av Kustbevak-
ningen, och det är 23 procent fler än 2007. 

Antalet andra sjötrafikbrott ökade också förra året med ungefär en fjärdedel, då 
räknar man med fällande domar, godkända strafförelägganden och ordningsböter.   

(SR/Väst) 



16 

VÄND ER TILL SEGEL- 

OCH  

RIGGSPECIALISTEN  

FÖR 

SERVICE OCH FÖRNYELSE 

Lillåudden 


