
 
Medlemstidning för BSL   Nummer 2. Mars 2011. Årgång 23 

 

 

SJÖSÄTTNING 

Läs hur du bokar sjösättning och när sjösättningarna beräknas starta, på sidan 3. 

 

VÅRMÖTE 

Tisdagen den 5 april klockan 19.00 på Jollekappseglarnas anläggning på Framnäs. Direkt 

efter mötet kan du lära dig mer om kappseglingsregler. Läs mer på sidan 5-6. 

 
VALBORG OCH ALLAKTIVITETSHELG 

Först sjunger vi in våren och 7-8 maj rustar vi Torpis för säsongen, två säkra vårtecken! 

Se sidan 6. 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Vi behöver bli fler! 
Vi lever just nu i en vikande trend, vad gäller medlemsantalet i 
föreningen, vilket pågått i några år. Efter att ha varit närmare 400 
betalande medlemmar börjar vi nu närma oss 300-strecket. 
Styrelsen har naturligtvis uppmärksammat detta och även funderat kring 
varför det är på det viset. Vi kan dock inte peka på någon speciell 
företeelse eller hitta någon annan förklaring till detta, än att de som valt 
att lämna oss har gjort det av "naturliga" skäl, som att båten har sålts och 
liknande. 

 
Vad vi däremot varit dåliga på de senaste åren är att rekrytera nya medlemmar. För att råda bot 
mot detta har styrelsen för avsikt att vidta diverse marknadsföringsåtgärder. Bara ett sådant 
faktum att drygt var tredje person som köper tjänster av vårt delägda bolag, VFBAB, inte är 
medlem i någon klubb manar till eftertanke. Vi har därför drivit tesen att skillnaden i pris för lyft 
respektive markhyra för klubbmedlemmar kontra icke klubbmedlemmar, bör vara större. Det 
skall löna sig att vara klubbansluten, menar vi. Dessvärre har vi inte fått något gehör för detta. 
Åtminstone inte än... Vi planerar också utdelning av flygblad samt anslag på diverse ställen i 
anslutning till bryggorna i Mälarparken och Lögarängen. 
 
I vår ambition att bryta den negativa medlemstrenden spelar Du som redan är medlem en viktig 
roll. Vi ser gärna att Du tar alla chanser att marknadsföra Båtsällskapet Lögarängen i allmänhet 
och klubbanläggningen Torparstaden på Ridön i synnerhet. Finns det någon mer barnvänlig 
klubbanläggning i omgivningarna? 
 
Att vi behöver bryta trenden och helst öka medlemsantalet har inte minst ekonomiska orsaker. 
För att även fortsättningsvis kunna hålla klubbanläggningen i trim, behöver vi också intäkter 
som finansierar detta. Föreningens överlägset största intäktspost är som bekant 
medlemsavgiften. 
Det är en stor utmaning vi har framför oss, men jag är övertygad om att vi med gemensamma 
krafter ska rätta till även detta! 
 
Ett litet bidrag i marknadsföringen av BSL, är skapandet av den nya BSL-kollektionen, som 
består av pikétröja, sweatshirt och t-shirt. I samband med Vårmötet går startskottet för 
lanseringen. Se till att fylla i beställningsblanketten, som finns på vår hemsida och på sidan 11 i 
denna Torparnytt, och skicka den till undertecknad. 
Det ska synas att Du är BSL-medlem! 
 

/Håkan Slagbrand 

 

 

 

  

 

Påminnelse: Medlemsavgift för 2011!  
  

Du som inte betalat in årsavgiften, betala in omgående, så du slipper påminnelseavgiften på 100 kr. 

Det är viktigt att du skriver namn, adress och medlemsnummer så vi vet vem pengarna kommer ifrån!  

Om du av någon anledning inte har fått avi avseende medlemsavgiften för 2011 så är vi tacksamma om du hör 

av dig. 

Kom ihåg att meddela om du inte har för avsikt att vara medlem längre, bytt adress eller vill meddela din  

e-postadress. Maila sekreterare@bsl.nu eller ring vår sekreterare Anna, 070-6658042. /Mvh Anna 

 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=240721&id=765427619
mailto:sekreterare@bsl.nu
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BOKNING AV SJÖSÄTTNING 
i VFBAB:s regi våren 2011 

Viktig information till BSL medlemmar 

 
1. Tider för sjösättning mm. 
Elen i stolpar etc på VFBAB:s uppställningsytor slås på under fredag 18 mars.  
Schema med dagar då sjösättning sker på respektive område finns på www.vfbab.se. Preliminärt gäller 
för närvarande start måndag 18 april (Lögarängen alt Kraftverksplan med reservation för isläget). 
Tider: 
 Kraftverksplan = lördagar och söndagar samt torsdagar 08.00 – 20.00. 
 Lögarängen = måndagar 08.00 – 20.00 
 Lövudden = tisdagar 08.00 – 20.00  

 
2. Bokning 
Bokning av tider kan göras on-line på internet med start måndag 21 mars, se www.vfbab.se    
Tiderna bokas i tur och ordning från morgon till eftermiddag. Observera att tiden som erhålls vid 
bokning av sjösättning är ungefärlig. VFB AB eftersträvar att få rutiner som skall göra att tiderna 
stämmer väl, men oplanerade situationer kan göra att tidpunkten då båten faktiskt lyfts kan vara både 
före och efter "bokad" tid.  Båtarna tas alltid i turordning enligt den ordning de är bokade så det inte 
skall bli "orättvist" för någon.  
Sjösättning av båtar med mast på kommer att läggas in på särskilda tider i bokningsprogrammet.  
För öppettider i bokningskupan på Kraftverksplan, se vfbab.se samt anslag på kupan.  
 
3. Priser 
Styrelsen har fastställt att oförändrade priser gäller våren 2011. Fullständig prislista finns på VFBAB:s 
hemsida. BSL medlemmar åtnjuter precis som i höstas ett lägre pris. 
 
4. Att tänka på inför sjösättningen  
 Vid lyft måste båtägaren (eller utsedd stand in) plus ytterligare en assistent närvara för att lyft och 

transport skall gå snabbt och säkert. Båtar vinteruppställda på VFBAB:s ytor får endast lyftas upp 
och sjösättas av VFBAB:s utsedda lyftentreprenörer 

 Båtuppläggningsplatserna på Kraftverksplan kommer att märkas upp med skyltar för att på sikt 
göra det lättare att hitta båt resp pallningsgods mm. Numreringen kommer i första hand att 
utnyttjas av lyftpersonal på Kraftverksplan. 

 Tiden som erhålls vid bokning är ungefärlig. På grund av oplanerade situationer kan den faktiska 
tidpunkten för lyftet bli både tidigare och senare. 

 Vagn, vaggor, bockar etc. skall märkas upp med namn och telefonnummer till båtägaren. 
 El får av säkerhetsskäl endast vara ansluten då båtägaren är på plats.  

 
5. Vinteruppställning på Lövudden 
På Lövudden har vi Västerås nyaste område för vinteruppställning av båtar. Enligt Västerås Kommuns 
plan skall all vinterförvaring av båtar på sikt flyttas över till Lövudden. I dagsläget kan vi endast 
hantera båtar på körbar båtvagn men vi uppmuntrar alla som har båtvagn att flytta över till Lövudden.  
Transport av vagnar från ”stan” ut till Lögarängen kommer att vara möjlig genom VFBAB:s försorg och 
utan kostnad för båtägaren. Önskemål härom kan lämnas till VFBAB vid sjösättningen eller i kupan. 
Nya och fina ytor för båtuppställning väntar och det finns tillgång till högtryckstvätt direkt i samband 
med upptagningen. 

Fortsättning nästa sida 

http://www.vfbab.se/
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På sikt kommer vi även att kunna lyfta båtar på Lövudden med mobilkran, dock måste först rutiner 
och konsekvenser på grund av Länsstyrelsens krav på bottentvätt över spolfiltret med hängande båt, 
läggas fast.   
 
6. Frågor 
Frågor om bokning, betalning och tider besvaras via email till bokning@vfbab.se 
Övriga frågor besvaras av Claes-Göran Westman via email c-g.westman@vfbab.se eller telefon 0735-
957565 
 
7. Bokningstips ”On – Line” 
Man skall först välja: 
 om man är medlem i någon av båtklubbarna som äger VFB AB eller inte (dvs. Aros, BSL, Sextanten, 

Vega, VMBK eller WSS) 
 om båten sjösättes med mast på eller inte (gäller Kraftverksplan) 
 om man har körbar vagn eller inte. På Lövudden är det ännu så länge obligatoriskt med körbar 

vagn.  På Lögarängen lyfts alla båtar av kranen så står du på Lögarängen måste du alltid välja "EJ 
Båtvagn" för att få rätt tid och pris.  

 

I slutet av bokningen, innan man betalar, får man välja rätt priskategori i förhållande till hur tung och 

bred båten är.  

När man bokat får man ett mail med bekräftelse på bokad tid, plats, info om ev mast och båtvagn och 

bokningsnummer. 

Du kan logga in i bokningssystemet via www.vfbab.se (fliken bokning) för att se eller skriva ut 
detaljerna för din bokning. Där kan du även boka om din tid om det behövs fram till två dagar innan 
bokad tid. 

 
Skrivet av Johnny Meijer 11 mars 2011 
BSL representant i VFB AB styrelse 
 
 

mailto:bokning@vfbab.se
http://www.vfbab.se/
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KALLELSE TILL BSL:S VÅRMÖTE 

Tisdag den 5 april klockan 19.00 på Jollekappseglarnas anläggning på Framnäs 

Klubben bjuder på fika. 

Varmt välkomna !  /Styrelsen 

 

Dagordning vid BSL:s vårmöte den 5 april 2011 

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) Vinteraktivitetsgruppen 
g) VFBAB 
h) Övriga rapporter 

8. Övriga ärenden 
9. Avslutning 

 
 

 
Direkt efter vårmötet 5 april, är alla hjärtligt välkomna på årets första Vinteraktivitet: 
 

TÄVLINGSSEGLING    
Regler och taktik i utnyttjandet av reglerna 

Vi har ett ökande intresse för tävlingssegling i klubben!  

Du som funderar på att börja tävla eller du som redan tävlar, kom och lyssna på Michael 

Zeeck som berättar för oss om tävlingsregler och hur du taktiskt kan utnyttja reglerna. 

Michael är Nationell domare och medlem av SSF regelkommitté samt aktiv inom SS Aros. Han 

kommer under ca en timme lära oss om grunderna i hur vi ska bete oss under en seglingstävling. 

Vad är det för regler som gäller? Och hur kan man taktiskt utnyttja reglerna, tex under en tävling 

när man närmar sig ett rundningsmärke? Allt blir roligare och lättare ju mer man kan! Vi kan 

också ställa frågor till Michael under föredraget. 

 

Välkomna hälsar Vinteraktivitetsgruppen: Peter, Robert och Rita 

Jollekappseglarna 
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Vintern rasat ut bland våra fjää………   

Alla som har lagt i sin båt  
är välkomna ut till Torpis 
på valborg, traditionell brasa 
och knytis. 
 
Janne Östlund står som 
vanligt som brasansvarig 
pyroman. 
 
Varmt välkomna! 
 Marie Larsson, Klubbmästare 

 
 
 
 

Allaktivitetshelg  
7-8 maj 

Det är dags att vårrusta vår anläggning på Torpis. 
Allt som behöver fixas finns på lista på anslagstavlan  
och ju fler vi är som hjälps åt, desto trevligare och  
snabbare går det.  
Sigge, Barbro och Kenneth Brunman ansvarar för helgen. 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
Bra att veta! 
Under båtsäsong har vi  
en hjärtstartare 
 i klubbstugan på Torpis?  
Den hänger på väggen  
strax till vänster  
innanför ytterdörren. 

 
 

 

Är du händig, har tid och är ofta på Torpis?  
Vår stugfogde önskar hjälp och vill knyta en grupp med 

personer runt sig som hjälps åt med diverse sysslor.  
Är du intresserad kontakta stugfogde Lars Elmerfors 

direkt eller någon i styrelsen. 

 

 

Vill du vara med och hitta på aktiviteter 
 för våra barn och ungdomar?  

Du har stor frihet att själv bestämma vad du och din grupp 
ska hitta på. Det kan vara tipspromenad, kubb, fiske, 

jollesegling, volleyboll, promenad till fiket, disco, picknick, 
brännboll, filmvisning, kurragömma eller annat kul. 

Är du intresserad och vill veta mer, kontakta Marie Larsson, 
klubbmästare, mail klubbm@bsl.nu 

Foto Janne Blomkvist 

Foto Anna och Mats Larsson 

http://www.laerdal.com/images/L/ABNTDUFL.jpg
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KAPPSEGLING 

Den här tidningen kommer lite för tidigt för att allt skall vara helt säkert vad gäller datum för 
årets seglingar. Men eftersom nästan alla har tillgång till dator så är det ett par hemsidor som är 
viktiga. Dels är det naturligtvis www.bsl.nu och sen Västmanlands Seglarförbund www.vastsf.se 
 
Temakväll ”Stående rigg” 
Innan sjösättning inbjuder Västmanlands Seglarförbund till en temakväll, och den här gången 
handlar det om ”stående rigg”. Samlingen blir hos Charles på Västerås Segelservice den 14 april 
kl 19.00  Charles har anställt en tekniker som heter Kalle Strandman som är duktig på 
kolfiberteknik och tillsammans kommer de att hjälpa oss att få mera kunskap om våra riggar. 
 
Övningssegling 
Övningsseglingarna startar förmodligen tisdagen den 10 maj och i år ska det bli bli lite bättre 
ordning. Tanken är att vi, i de flesta fall,  skall lägga start och mål ute på fjärden och på det viset 
få bidevindsstart och bättre spridning på fältet uppe vid första märket. Om det blir väldigt 
många deltagare kommer vi dessutom att köra delade starter, och får på det viset mera rättvist 
för de mindre båtarna. Information om övningsseglingarna kommer på www.vastsf.se 
 
Förra året våtslipade jag botten med fint papper och rollade på ett par lager LEFANT X3-Racing. 
Det blev väldigt bra. Många såg förvånade ut när vi kom glidande. Anledningen till att den 
bottenfärgen inte säljer så bra är förmodligen att den inte står emot beväxning i Östersjön. Men 
för oss som är där ute några veckor under semestern  och tillbringar resten av sommaren i 
Mälaren så fungerar den alldeles utmärkt.  
 
Kappseglingar 
Den 16 mars samlas Västra Mälarens klubbar i Kungsör för att besluta om Kappseglingar 2011. 
Utvärderingen av 2010 gav att Höstkroken skall flyttas fram och att Strängnäs ”Slutsegling” skall 
vara med i den gemensamma kalendern.  
 
Förslag kappseglingar 2011:  
2011-06-18 SSSv Sundbyholmsregattan  
2011-08-20 SSSv Svearnas öppna och Lagkappen (Blacken) 
2011-09-24 WSS Höstkroken (Västerås) 
2011-10-01 StrSS Slutsegling (Strängnäs) 
 
Klubbens egna arrangemang är: Kräftsegling 27 augusti och klubbmästerskap 4 september. 
Kräftseglingen är ett roligt initiativ! I år kommer jag. Tidigare år så har den sammanfallit med 
Svearnas öppna, men nu blev det bra.  
 
Glöm inte att finslipa botten och så ses vi på 
Riggkväll hos Västerås Segelservice den 14 april. 
 
Calle Helin 
calle.helin@tele2.se  
070-34 50 123 
  

  

Rundning av märke, BSL:s KM 2009. Foto Sara Larsson 

http://www.bsl.nu/
http://www.vastsf.se/
http://www.vastsf.se/
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BSL:s KALENDER 2011 

 21 mars  Bokning av sjösättning startar. Se info på www.vfbab.se 

5 april  Vårmöte kl 19. Vinteraktivitet direkt efter. 

18 april  Sjösättning startar, prel. 

26 april  Styrelsemöte 

30 april  Valborg på Torpis 

7 maj  All-aktivitetshelg på Torpis 

10 maj  Övningsseglingarna startar, prel 

24-26 juni  Midsommarfirande på Torpis 

23 augusti  Styrelsemöte 

27 augusti  Kräftskiva och kräftsegling på Torpis 

4 september  BSL KM Segling 

Ca 6 september Torparnytt nr 3 

1-2 oktober  Säsongsavslutning på Torpis 

4 oktober  Styrelsemöte 

Ca 25 oktober Torparnytt nr 4 

1 november  Styrelsemöte 

8 november  Årsmöte 

?  Årsfest 

 

 

 

 

 

  

 

Har du något du vill 

skänka till sommarens 

aktiviteter på Torpis? 
 

Det kan vara prylar som passar 

barn eller vuxna som vinster i 

våra lotterier, tävlingar mm.  

Du som vill vara med och bidra 

kan kontakta Marie Larsson, 

klubbmästare, mail 

klubbm@bsl.nu 
Du kan också ta med dig dina 

bidrag till Torpis. Där kan du 

prata med Marie eller någon 

annan i styrelsen. 

 

mailto:klubbm@bsl.nu
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LIVRÄDDNING 

Den 29 januari var vi 25 BSL:are på Västerås Brandstation för 

att lära oss rädda liv.  På schemat för dagen stod: HLR och 

hjärtstartare, släcka bränder, stoppa blödningar, samt lära oss 

vad förbandsväskan bör innehålla. 

Vi lärde oss massor under nästan fem intensiva timmar, och en 

röd tråd genom alla föredragen var: 

- Det är alltid bättre att du gör något, även om du gör fel, än att 

du inte gör något alls.  

- Om inget görs under de första minuterna efter en olycka kan 

 det vara för sent när proffshjälpen kommer. 

Ett stort tack till Monica Norström, Barbro Blomquist och  

Anders Nygren som tog initiativet till denna vinteraktivitet! 

 

 

 
 
 
 
  

Hans Zwicknagel visar oss 

hjärtstartaren 

Anders Nygren lär oss släcka eld 

Stilstudie: Hjärt-, lungräddning pågår! 

Jonas Wikström stoppar ”blödning” 

 i Barbro Blomquists panna 
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KLUBBTRÖJOR 

 

 

 

 

Pikétröja. 
Finns i dam och herr (även i rött) 

i storlek: 110/120, 130/140, 

150/160, XS, S, M, L, XL och XXL. 

Trycket placeras på vänster ärm. 

Sweatshirt.  
Finns i storlek: 110/120, 

130/140, 150/160, XS, S, M, L, 

XL, XXL och XXXL.  

Trycket placeras på bröstet (till 

vänster). 

 

T-shirt.  
Finns i storlek: 90/100, 

110/120, 130/140, 150/160, XS, 

S, M, L, XL och XXL.  

Trycket placeras på bröstet (till 

vänster).

I samband med Vårmötet, tisdagen den 5 april hos Jollekappseglarna, går startskottet för 

lanseringen av den nya BSL-kollektionen. Då kommer du att ha möjlighet att prova storlekar 

samt beställa tröjor. Redan nu kan vi bjuda på en nyhet: pikétröjan finns inte bara i marinblått 

utan även i rött!! 

Under våren kommer det vid några tillfällen finnas möjlighet att komma till kansliet på 

Verksgatan och prova storlekar och beställa varor. När väl säsongen drar igång på allvar 

kommer provstorlekar och beställningsblanketter att finnas i klubbstugan på Ridön. 

Mer om detta på vår hemsida: www.bsl.nu 

Beställning BSL-kollektionen Pris Antal Storlek Totalt 

Pikétröja, marinblå, vuxen DAM (XS – XXL) 250:-       

Pikétröja, röd, vuxen DAM (XS – XXL) 250:-       

Pikétröja, marinblå, vuxen HERR (XS – XXL) 250:-       

Pikétröja, röd, vuxen HERR (XS – XXL) 250:-       

Pikétröja, marinblå, barn (110/120 – 150/160) 150:-       

Pikétröja, röd, barn (110/120 – 150/160) 150:-       

Sweatshirt, marinblå, vuxen (XS – XXXL) 300:-       

Sweatshirt, marinblå, barn (110/120 – 150/160) 200:-       

T-shirt, vit, vuxen (S – XXL) 150:-       

T-shirt, vit. Barn (90/100 – 150/160) 100:-       

Summa kr:         

Namn: 
   

  

Adress:         

Postadress         

Tel, bostad/mobil:         

E-postadress         

Skicka din beställning till Håkan Slagbrand, Karlsgatan 21 A, 722 14 Västerås. Mail hakan.slagbrand@tele2.se 

I samtliga priser ingår tryck av klubbmärke. Betalning sker i samband med leveransen. 

 

 

https://webmail.promedia.se/owa/redir.aspx?C=65e8fe2896a345789f74f7b39cc89f5b&URL=http%3a%2f%2fwww.bsl.nu
mailto:hakan.slagbrand@tele2.se
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LITE KLUBBHISTORIA             Av Janne Blomkvist 

 

Strax innan jul var jag nere på kansliet och hittade en  kul och historisk grej från klubbens start. 

Till BSL:s första möte 6 april 1960 utlyste man en pristävling om den nybildade föreningens 

namn, standert och mössmärke. Jag hittade de inlämnade förslagen till klubbens standert. Dessa 

har jag skannat in och längst ner på sidan kan ni se dem. Nedan ser ni också ett utdrag ur en text 

som Uno Camming skrev 1985 om klubbens historia. I texten beskriver han hur klubben 

startades och vilka som vann tävlingen. Själv tycker jag nog att förslaget med  vikingabåten var 

snyggast.    

               

                                                    

                 

 

 

 

 

Vinnande förslaget 

Jannes favorit 
Fortsättning nästa sida 
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Jag hittade även ett informationsblad från styrelsen som fastslog att klubbens medlemmar bör 

följa detta när det gäller flaggans halande halande och hissande: 

”Nationsflagg föres dygnet runt på fartyg under gång. Fartyg i hamn halar flaggan vid solens 

nedgång dock senast klockan 21:00. Flaggan hissas 08:00 t.o.m. 31/10 och från 09:00 fr.o.m. den 

1/11.” 

Det här tycker jag var kul eftersom jag normalt försöker att följa dessa traditionella 

sjömansmässiga påbud. Här får jag ju belägg för att det är tradition inom klubben att följa detta 

och att inte anpassa sig till nymodigheter. Att man sen glömmer flaggan ibland hör ju till, men 

jag försöker följa den marina traditonen så gott det går, man är ju en ”Båtnörd”. 

Janne Blomkvist 

  
 

Varför gick Jesus  

på vattnet? 

Han hade inte råd 

 med båt. 

Hur kan man gå med 

skorna i vattnet utan 

att de blir blöta? 

Man håller skorna i 

handen.  

Varför flyter 

mobiltelefonen om 

du tappar den i sjön? 

Den har ju simkort. 

Har fiskar känslor? 
Klart, det finns ju 
lipsillar. 
 

Sammanställt av Sofia 
Andersson  

Vi behöver 

medlemmarnas 

mailadresser! 
För att du inte ska 

missa viktig 

medlemsinformation 

behöver vi ha in alla 

mailadresser. 

Skicka din 

mailadress till vår 

sekreterare Anna 

Larsson via 

sekreterare@bsl.nu 

ANNONS 



13 
  

 

 
 

 
 

KONTAKTUPPGIFTER: 

Ordförande Håkan Slagbrand ordf@bsl.nu 

Sekreterare Anna Larsson  sekreterare@bsl.nu 

Kassör Patrik Andersson  ekon@bsl.nu 

Klubbmästare Marie Larsson klubbm@bsl.nu 

Ledamot, miljöombud Jan Blomkvist jan.blomkvist@malarenergi.se 

Suppleant Barbro Blomquist suppl1@bsl.nu 

Suppleant Nicklas Thunblom suppl2@bsl.nu 

Stugfogde Lars Elmerfors  070-744 60 78 

Tävlingsledare Magnus Ericsson tavl@bsl.nu 

Webmaster Håkan Alnefelt  webm@bsl.nu 

Vinteraktivitetsgruppen  vinter@bsl.nu  

Torparnytt    red@bsl.nu 

 
Båtsällskapet Lögarängen 

c/o Anna Larsson 

Medelpadsvägen 17 

722 44 Västerås  

 

Hemsida BSL   www.bsl.nu 

Hemsida Västerås Förenade Båtklubbar www.vfbab.se 

NÄSTA TORPARNYTT Utgivning ca 6 september 

Manusstopp den 26 augusti. 

Vill du skriva i Torparnytt? 

Har du något du vill berätta för klubbkompisarna? Det kan vara något du varit med om, tex ett 

semesterminne, information om något eller kanske en fin bild du vill visa oss andra. Maila din 

text och eventuella bild till red@bsl.nu senast den 26 augusti. 

Vill du annonsera i Torparnytt? 

Du som är BSL-medlem annonserar gratis om båtrelaterade saker. Maila din annons till 

red@bsl.nu senast den 26 augusti. Företag som vill annonsera kan maila ekon@bsl.nu för mer 

information. 

TILL SALU! 
 

BÅTHUS  
på Lövudden. 110 
kvm. 
Ring för visning. 
Tel 0736-87 98 77 
 

  
Beställ förbandsväskor mm hos Första 

Hjälpencentrum: www.fhcentrum.se.  

Ange kampanjkod Sjöliv11, så får du 

20%  rabatt på ordinarie pris. 
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