
  
Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen         Nummer 4. November 2011. Årgång 23 
 

ÅRSMÖTE 16 nov_________________________ 
Den 16 november kl 19 är det dags för BSLs årsmöte. Läs kallelsen, inkomna motioner och om 

hur valberedningen arbetat, på sidorna 3-6 
 

 

VINTERAKTIVITET 8 nov________________ 
Hos BC Marine den 8 nov kl 19, kan du lära dig mer om vhf:er, kompasser samt olika instrument 

för segel- och motorbåtar. Mer information på sidan 2. 

 

 

ÅRSFESTEN INSTÄLLD___________________                  
På grund av för få anmälda är årsfesten inställd. 

 

Soligt och varmt på städhelgen 1-2 okt  
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Janne Blomkvist 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET___________ 
 

Efter två år vid rodret är det dags att lämna över rorkulten till en ny 
styrman, eller styrkvinna… Jag kan blicka tillbaka på två 
händelserika år. Det som främst etsat sig fast i minnet är 50-års-
firandet förra hösten. 

 

Mycket krut har under mina två ordförandeår lagts på ekonomin  
i föreningen. Vi i styrelsen har helt enkelt känt oss tvingade att styra 
in skutan på rätt ekonomisk kurs. Höjningen av medlemsavgiften 
vid förra årsmötet var en väsentlig del i detta, en höjning som inte 
gav applåder på alla håll och kanter, men icke desto mindre var en 
nödvändig åtgärd. 

 

Jag vill påstå att vi nu har en bättre grund att stå på inför framtiden, en framtid som säkerligen 
innehåller krav på bland annat investeringar på Ridön. 

 

Just nu känns nästa båtsäsong avlägsen. Båten tvingas till vila på kraftverksplanen. Förresten, 
vad kommer att hända med kraftverksplanen framöver? Kommer vi att kunna vara kvar där, 
eller blir det en ”tvångskommendering” till Lövudden? Den frågan, och säkerligen många andra, 
kan vi kanske få svar på när Västerås stad kallar till informationsträff och samråd med stans 
båtägare tisdagen den 15 november i Aros Congress Center. Du har hela inbjudan på vår 
hemsida, www.bsl.nu, samt förkortad på sid 7 i denna Torparnytt. Anmäl Dig till båtägarträffen! 

 

Redan dagen efter, onsdagen den 16 november, håller föreningen sitt 51:a årsmöte. Självklart 
ska Du medverka även där! 

 

 

Till sist vill jag tacka för min tid som ordförande och samtidigt önska den nya styrelsen lycka till! 
 

Vi ses i Torpis om sisådär sex månader! 

 

/Håkan Slagbrand, Ordförande 

 

 

Vinteraktivitetsgruppen inbjuder till  

Temakväll hos BC Marine tis 8 nov kl 19_____ 

Kvällen kommer att tillägnas NEXUS. Martin Adlercreutz från Nexus kommer att lotsa 
oss genom kompasser, vhf:er samt Nexus instrument för både segel- och motorbåtar. 
Naturligtvis med riktigt bra erbjudanden! 

BC Marine bidrar under kvällen med favorit i repris: Auktion med varor där du har 
chans att göra fynd!  

Vi bjuder på fika under kvällen. 

Var: BC Marine, Kokillgatan 7, Bäckby  
När: Tisdag 8 november kl 19.00 

Välkomna hälsar Vinteraktivitetsgruppen! 
Peter Jansson, Robert Lindström, Rita Andersson. Mail: vinter@bsl.nu  

https://webmail.promedia.se/owa/redir.aspx?C=1d9bd758a4aa4c86bef5fb707f56ac15&URL=http%3a%2f%2fwww.bsl.nu%2f
http://www.facebook.com/photo.php?pid=240721&id=765427619
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KALLELSE TILL BSL:S ÅRSMÖTE_______                                                 
 

Onsdag den 16 november klockan 19.00  

på Jollekappseglarnas anläggning på Framnäs. 
Klubben bjuder på fika. 
Varmt välkomna! 

/Styrelsen 

 

Dagordning vid Båtsällskapet Lögarängens, BSL, årsmöte 2011-11-16________________ 
 

1. Mötets öppnande 
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
3. Fastställande av dagordning 
4. Val av ordförande för mötet 
5. Val av sekreterare för mötet 
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
7. Redovisning av vårmötesbeslut 
8. Styrelsens årsberättelse 
9. Ekonomirapport för verksamhetsåret 
10. Revisorernas berättelse 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Presentation av nya medlemmar 
13. Val av styrelsefunktionärer:  

a) Ordförande för en tid av två år 
b) Kassör för en tid av två år 
c) Ledamot för en tid av två år 
d) Två suppleanter för en tid av ett år 

14. Val av en revisor för en tid av två år 
15. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år 
16. Val av representanter för en tid av ett år:   

a) Stugfogde 
b) Miljöombud 
c) Redaktör för Torparnytt 
d) Webmaster 
e) Tävlingsledare/Kappseglingsansvarig – två representanter 
f) Båtklubbarnas varv – två representanter 
g) Sammankallande i vinteraktivitetsgruppen 
h) Sammankallande i barn- och ungdomsgruppen 
i) Båtrådet – en representant 
j) MBF – en representant 

17. Redovisning av arbetsgruppernas sammansättning:  
a) Nöjesgruppen – klubbmästaren sammankallande 
b) Tävlingsgruppen – tävlingsledare sammankallande 
c) Klubbhusgruppen – stugfogden sammankallande 
d) Vinteraktivitetsgruppen - Fristående  

18. Val av valberedning – fyra representanter 
19. Inkomna motioner 
20. Fastställande av  

a) inträdesavgift och årsavgift i BSL för säsongen 2012 
b) budget för nästa verksamhetsår 

21. Avslutning 
 

Jollekappseglarna 
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Västerås 2011-10-19 

 

Motion till årsmötet i BSL 2011_________________ 

Sammanfattning 
I denna motion yrkar vi på att årsmötet skall rösta för att inrätta en arbetsgrupp, bestående av 
fyra personer, för Torpstadsanläggningen vars uppgift blir att upprätta en underhålls- och 
förbättringsplan för anläggningen samt att stödja stugfogdens arbete på anläggningen. 
Arbetsgruppens medlemmar, som kommer att arbeta under namnet ”Hamngruppen” och 
ersätter ”Klubbhusgruppen”, skall utgöras av följande personer: 

 Sammankallande, Evald Håkansson står till förfogande 
 Stugfogde, för närvarande Lars Elmerfors 
 En person, med fokus på barn och ungdom 
 En person, ur styrelsen för upprätthållande av dialog mellan arbetsgruppen och 

styrelsen 

Bakgrund 
Torpstadsanläggningen har under många år byggts ut till i nuvarande utformning och till stor 
glädje för medlemmarna. För att anläggningen skall hållas i gott skick krävs fortlöpande 
underhåll. Ett underhåll som bör planläggas så att underhållskostnader och eventuella 
investeringar kan kostnadsberäknas. En underhålls- och förbättringsplan bör därför indelas i 
underhåll på kort sikt och förbättringar på längre sikt. Följande tabell kan utgöra exempel på 
underhålls- och förbättringsplan. 

 
Anläggningsdel Underhåll för kommande 

säsong.  Ange åtgärd och 
beräknad kostnad 

Förbättringar på längre 
sikt. Ange förbättringsår, 
åtgärd och beräknad 
kostnad 

Klubbhuset   
Inventarier   
Toaletter med maskin- och 
verktygsbod 

  

Maskiner och verktyg   
Förrådsbod   
Leksaker, sportartiklar m m   
Bastu   
Bryggor   
Markytor   
Grillplats   
Båtar   
 
Med detta som underlag skapas förutsättningar för kassörens och styrelsens budgetarbete. 
Vidare skall stugfogden bidra med underlag för upprättande av kartskiss som markerar 
markförlagda ledningar samt säkringsdisponering i distributionscentralerna. 
Anläggningspärmen uppdateras fortlöpande avseende bruksanvisningar m m. 
 
/Evald Håkansson och Klas-Göran Gustafson 
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Västerås 2011-10-19 
 

Motion till årsmötet i BSL 2011_________________ 

Sammanfattning 
I denna motion yrkar vi på att årsmötet skall rösta för beslut om avgiftsbeläggning för gästande 
båtar samt avgifter även för el vid Torpstadsanläggningen. Elavgift skall gälla för gästande båtar, 
men det kan även diskuteras huruvida avgift även bör gälla för medlemmar. 

Bakgrund 
Torpstadsanläggningen har under många år byggts ut till i nuvarande utformning och till stor 
glädje för medlemmarna. För att anläggningen skall hållas i gott skick krävs medel för löpande 
drift, underhåll och planerade förbättringsåtgärder. Det är därför rimligt att gästande båtar är 
med och bidrar till dessa åtgärder. Det är också rimligt att de som förbrukar el står för 
förbrukningskostnaderna. 
 
Motionen innebär, om beslut fattas om avgifterna, att styrelsen får i uppdrag att fastställa 
avgiftsnivåerna och skapa handlingsrutiner för hur dessa skall erläggas. Enkelhet i rutinerna 
måste tillämpas. I händelse med avgift för medlemmarna bör det vara möjligt, för dem som så 
önskar, att erlägga en säsongsavgift för elförbrukning. 
 
/Evald Håkansson och Klas-Göran Gustafson 

 

 

Blåst på ett tält 

Foto Peter Jansson 

Under en av höstens stormar for det 12 x 6 m stora tältet in i vassen bakom bastun i 

Torparstaden.  Även flera tunga bänkset, som det var fastbundet i, drogs med. Det är mycket 

kraft i vindbyarna! Det brukar krävas fyra normalstarka personer för att bära ett bänkset. 
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Valberedningen har i år bestått av Anders Larsson, Kennet Tedenäs, Evald Håkansson och 
Barbro Brunman. Vi har träffats ett antal gånger hemma hos varandra. Evald bjöd på en 
fantastisk paj med svart trumpetsvamp som plockats på Ridön. Anders använde smörgåsjärn 
från Säljarn som gav mersmak. Kul arbetsuppgift som har gjort att vi lärt känna varandra mer i 
gruppen men framförallt har vi pratat vad vi har för kunskaper hos medlemmar i klubben som 
skulle vara en tillgång i styrelse och arbetsgrupper. Inför vårt arbete pratade vi igenom vad vår 
uppgift skulle gå ut på och här kommer vårt resultat så att ni alla kan se vår utgångspunkt.  
 
 

AVSIKTSFÖRKLARING__________________ 
 
Valberedningens utgångspunkt vid arbetet att ta fram förslag till styrelse 2012. 
 

Sällskapet är en allmännyttig, ideell friluftsorganisation som skall främja 
kamratlig och sjösportslig samvaro till sjöss och land. 

Allt arbete inom styrelsen och föreningen bygger på frivilliga insatser. En förutsättning för 
sällskapets utveckling och att våra styrelsemedlemmar skall orka med sina uppdrag är att alla 
medlemmar bidrar på något sätt.  

Genom att vår verksamhet på slipen har upphört och vi numera är delägare i bolaget som skall 
hantera upp- och nedtagning samt vinterförvaring är fokus förskjutet till anläggningen på Ridön.  

Styrelsens sammansättning skall spegla det aktuella behovet i föreningen att se över 
klubbanläggningen samt vårt representantskap i VFBAB. 

Redan nu ser vi behov av en långsiktig plan för att vidmakthålla anläggningens status vad gäller 
bryggor och toalettanläggningar samt även vilka investeringar som behöver göras. Detta även 
för att möta kommande generations behov.  

Styrelsen behöver också arbeta för att påverka politiker samt tjänstemän i kommun och 
landsting så att våra speciella behov som båtägare tas tillvara och att vi får behålla vår 
anläggning på Ridön. Ytterligare områden där vi behöver få våra behov uppflaggade är i de 
övergripande myndigheter som beslutar om allt från våra farleder till toatömningar och andra 
frågor som påverkas oss. 

Det innebär att vi behöver ha personer i styrelsen som är vana att tänka projektering och hålla 
ihop ekonomin.   Någon i gruppen behöver också ha erfarenhet av att driva "politiska" frågor.  

Även viljan att kompromissa och tillgodose olika gruppers behov i kombination med att man kan 
brygga över ”generationsklyftor och intressegrupper” är en viktig del i styrelsegruppens 
egenskaper.  
 
/Valberedningen  
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Inbjudan till samtal kring båtlivet i Västerås 
Västerås stads kultur-, idrotts- och fritidsnämnd vill ha en dialog kring stadens båtliv och bjuder in alla 

intresserade till samtal.  

Aros Congress Center Tisdag 15 november kl 19.00 

Under kvällen medverkar politiker och tjänstemän med ansvar för samhällsplanering, fritidsbåtshamnar, båttrafik 

och miljöfrågor knutna till Mälaren. 

Har du en specifik fråga du vill diskutera är det bra om du mailar den i förväg till Jens Persson, se nedan. 

Förutom samtal kring aktuella frågor kommer stadens nya förslag till översiktsplan 2026 presenteras. Förslaget 

är ute på samråd fram till 15 januari 2012. 

För mer information är du välkommen att kontakta Jens Persson,  021-39 10 53.Epost jens.persson@vasteras.se 

Vi bjuder på kaffe. Varmt välkommen 

/Per Lithammer  Ordförande kultur-, idrotts- och fritidsnämnden 

mailto:jens.persson@vasteras.se
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Säsongsavslutning på Torpis___________ 
 

Första helgen i oktober var det säsongsavslutning på Torpis. 22-25 båtar var ut denna 

underbara helg. Lördagen med sommaren sista värme, strålande sol och lunch med varm korv 

och bröd. Kvällen avslutades med Janne Östlunds alldeles särskilt förträffliga ärtsoppa, mycket, 

mycket god, som enligt tradition kokas över öppen eld under dagen. 

Alla hjälptes åt med vedklyvning, städning av 
toaletter och bastu, rengöring av jollar och 
trampbåtar, samt inpackning för vinterförvaring mm. 

Det känns lite sorgligt när man vet att säsongen lider 
mot sitt slut och upptagning av båten närmar sig men 
jag vill TACKA alla som var med och hjälptes åt att 
förbereda vår trevliga klubbhamn inför vinteridet. 

 

 

Väl mött nästa år! och för er som lägger i 
båten tidigt så firar vi Valborgsmässoafton 
med brasa och sånt som hör till.  
 
/Klubbmäster Marie Larsson  
 
 

 

Korv och bröd vid grillen smakar gott när man jobbat. 
Foto Marie Larsson 

 
 

OBS!!! 

Årsfesten inställd!! ________________________________ 

 
På grund av för få anmälda har vi tyvärr tvingats att ställa in årsfesten som skulle ägt rum den 26 
november. 

/Klubbmäster Marie Larsson   

Janne med assistans av Sven-Åke och Anders  

vid ärtsoppsgrytan.  Foto Marie Larsson 
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Lägesrapport från BSLs representant i VFB ABs styrelse_______ 

 
Höstens sliptagningar  
Bokningen via internet öppnade 1/9. Upptagningarna 
under vardagskvällar har körts fram till kl 18.00 samt 
har utökats till att gälla även under helger.  
 
 
Statistik och utfall från verksamheten hösten 2011 
VFB beräknar att preliminärt ha hanterat sliptagning av 
totalt 752 båtar (läget per 16 okt) vilket är något färre 
än förra säsongen.  
 
 
 
Plats                          Hösten -11 (läget 16/10) Vintern -10/-11             
Kraftverksplan                    438                          511       
 - Därav ”På båtvagn”    141                          156             
 - Därav ”Mast på”                 69                            70                           
 - Därav ”Bockuppställning,  ej mast på”  228                           285               
Lögarängen                                                     166                           191 
Lövudden                                                           148                           124 
- Därav ”Bockuppställning, ej mast på”       14    

                                                                ______________________________________ 
Summa        752                          826                           

 
Möjligheten till uppställning av bockbåtar på Lövudden (lyft i mobilkran) har utnyttjats av 14 
båtägare.   

 
Slippersonal 
Totalt fyra man från några av båtklubbarna (dock saknar jag någon från BSL) har engagerats av 
VFB AB som ”lyft”-assistenter och truckförare på Lögarängen och Mälarparken. Gensvaret att 
deltaga har varit positivt och större än behovet för antalet medhjälpare. 

 
Vad händer efter 1 juli 2013? 
VFB ABs arrende med Västerås Stad om uppställningsytor på bl.a. Mälarparken gäller tom juli 
2013.  Enligt MUAB (Mälarparkens Utvecklingsbolag) skall sanering och markplanering påbörjas 
hösten 2013. 
 
VFB AB överlämnade därför den 30 augusti ett brev till Västerås Stad och uppmärksammade 
berörda personer om det annalkande problemet. Kopia av brevet ställdes även kommunalråden. 
VFB AB föreslår att berörda instanser för bland annat bygg och planfrågor inom Västerås stad 
(såväl Mälarparks- som Johannisbergsområdet) sammankallar parterna i arrendeavtalet för en 
första uppdatering av läget.  VFB AB förutsätter att under hösten bli kallade till ett sådant möte. 
VFB AB är givetvis beredda att därefter ställa upp med nödvändiga resurser från båtklubbarna 
för att tillsammans med övriga intressenter arbeta fram konstruktiva förslag till lösningar.  
Något svar har ännu ej inkommit från Västerås Stad.  
 
/Johnny Meijer  

Upptagning vid Lövudden 
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Ut till de yttersta av de yttre________________   
Under årets semester höll vi oss i den yttre skärgården med några få undantag. Efter att ha varit 
i Sandhamn i två dygn så gick vi till Säck innanför Möja. Vi hade fått semesterns enda regn på oss 
och vädret var så där när vi lämnade Sandhamn. Väl förtöjda i Säck blev vädret kanon igen. 

 På kvällen vid grillarna diskuterade vi 
vart vi skulle gå härnäst. Enligt alla 
vädertjänster så skulle det bli bra väder 
och ingen vind i två dygn framöver. 
Någon föreslog Svenska Högarna. Det tog 
ett tag för förslaget att sjunka in. Det är 
ruskigt långt ut och mycket sten på vägen. 
Men till slut var alla med på noterna. Vi 
bestämde att vi skulle gå upp klockan fem 
nästa morgon och ge oss iväg utåt.  
Strax innan klockan sex kom vi i väg och 
havet låg som en spegel i morgondiset. 
Jäklar vad vackert det var, det går liksom 
inte att beskriva med ord, när solen sakta 
bröt igenom moln och morgonens slöjor.  

 
Det var stiltje så det blev motorgång hela 
vägen ut till Svenska Högarna. Vi åkte norr 
om Möja och Löka ö ut på fjärden. Vi 
siktade in oss på området mellan Stora 
och Lilla Nassa. När vi gått igenom där 
kommer man ut på en stor fjärd igen och i 
änden på den ligger Gillöga med skärgård. 
Tycker man att det är mycket med sten i 
Stora Nassa så är det ingenting mot 
Gillöga skärgård. Som tur var hade vi 
Hydrographicas specialkort över området 
så det gick bra att ta sig igenom. Sen 
kommer det en stor fjärd igen och i slutet 
på den vårt mål, Svenska Högarna. När vi 
kom fram hade vi turen att bryggan blev 
ledig, så när klockan var tolv var vi 
förtöjda på denna underbart vackra plats.  

 

Efter att vi ätit lunch så var det dags 
att utforska ön och gå upp till fyren. 
Precis innan vi ska gå så kommer 
Calle Helin och Lasse Söderlund 
infarande i sundet och lägger till 
innanför oss mot berget.  

Här ute är vegetationen karg och det 
är inte många träd på ön, utan det är 
mest buskar och gräs. På väg till fyren 
såg vi tistron, hjortron och hönsbär.  
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Uppe vid fyren ligger det två hus, det är där som invånarna bor. 
Svenska Högarnas fyr och väderstation sköts av två familjer som 
turas om att bo här året om.  

Det kostar 25 kr att gå upp i fyren och dessa används till fyrens 
skötsel. Vi klättrade upp i fyren och tittade på den makalösa 
utsikten. Utsikten var fin, men jäklar vad fyren svajade! Det var 
skönt att komma ner på backen igen.  

Nedanför fyren finns det en informationsbod, där man kan läsa om 
fyrens historia mm. På ön finns även en liten kyrkogård och en 
labyrint.  

 
 
Djurlivet här ute är rikt. Hela vägen ut 
hade vi hoppats på att få se säl, men de 
lyste med sin frånvaro. Sillgrisslor såg vi 
däremot hela tiden. De ser nästan ut som 
små pingviner och jädrar vad dom viftar 
på vingarna när dom flyger. På kvällen satt 
vi och grillade och insöp en makalös utsikt 
utöver havet. Kvällssolen bara flödade 
över kobbarna och värmde dem med sitt 
gyllene sken. Det är sådana här kvällar 
som man lever på under den mörka 
årstiden.  

 
Lagom när vi tänt grillarna kom det ett äldre par gående. 
Det visade sig att det var ett av paren som bor här ute. Vi 
fick en trevlig pratstund med dem och de visade bland 
annat bilder från vintern här ute. Uj vad ruggigt det såg 
ut. De visade även bilder på säl. Vi fick veta att man ska 
sjunga om man ser en säl. Då blir de nyfikna och stannar 
uppe längre för att kolla var det konstiga ljudet kommer 
ifrån. Efter grillningen när det började skymma kom det 
fram en massa grodor. Vi såg samtidigt ca 12-13 st.  
 

Nästa morgon sa vi tack och adjö till 
Högarna. Nu hade vi en fin halvvind mot 
Gillöga. Mitt ute på Högfjärden mellan 
Svenska Högarna och Gillöga fick vi se 
något. På grynnan Brynhällan låg tre sälar!  
 
Seglingen tillbaka gick bra och när vi 
närmade oss Stora Nassa  tyckte man att 
”nu är vi tillbaka i skärgården”. Det är 
underligt vad perspektiven ändras, men 
det är väl därför som det är så kul att segla 
och upptäcka nya ställen och utmaningar. 
Det här var en utflykt som jag varmt kan 
rekommendera, om det är bra väder. 
 
/Text och foto Jan Blomkvist 
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BSL KALENDER 2011___ 
ca 2 november Torparnytt nr 4 

3 november  Styrelsemöte 

8 november  Vinteraktivitet BC Marine 

16 november  Årsmöte 

ca 24 januari  Torparnytt nr 1, 2012 

Slutet av januari Vinteraktivitet föredrag 
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Rabatter för oss som är BSL-medlemmar________ 
 

10% rabatt hos   10% rabatt hos  

   
 
BSL-medlemmar har rabatter hos ovanstående företag. Kanske har vi förmåner även hos andra? 
Har du information om detta, maila till red@bsl.nu så kommer det med i nästa Torparnytt. 
 
 

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 
BSL har en facebooksida. Du hittar den om du söker på Båtsällskapet Lögarängen. 
 

Nästa Torparnytt kommer ca 24 januari _________ 
Manusstopp den 13 januari 
 

Vill du visa eller skriva om något i nästa Torparnytt? 

Maila din bild eller text till red@bsl.nu senast den 13 januari. 
 

Vill du annonsera i nästa Torparnytt? 

Du som är BSL-medlem kan annonsera ut dina båtprylar. Maila din annons till red@bsl.nu senast 

den 13 januari.  

Företag som vill annonsera kan maila ekon@bsl.nu för mer information. 
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