
 
 
 

  
Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen                Nummer 2. Mars 2012. Årgång 24 
 

VÅRMÖTE _________________________________ 
Tisdagen den 27 mars kl 19 är det dags för BSLs vårmöte i Jollekappseglarnas lokal på Framnäs. 

Direkt efter mötet blir det en vinteraktivitet. Läs mer på sidan 3. 

 

 

SJÖSÄTTNING_____________________________ 
Utförlig information om de kommande sjösättningarna hittar du på sidorna 4-5. 

 

 

VALBORG OCH VÅRRUSTNING_________           
Läs vad som händer i Torparstan under Valborg och Allaktivitetshelgen 5-6 maj, på sidan 6. 

 

 

Snart vår och sommar! 

    
 Söderarm 2011                                                   Foto Rita Andersson 
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ORDFÖRANDEN HAR 

ORDET_________________  
 

Hej alla BSL:are! 

Det känns som vår i luften. Vi har under februari haft ett antal 

underbara vårvinterdagar med värmande temperatur och 

sol. Det börjar bli dags att rusta båten för sommaren med 

förhoppning om sjösättning, för min del, i mitten av april.  
 

Vi håller vårmöte i BSL den 27 mars och kallelse finns på sidan 3 i detta nummer. Du kommer 

väl?  
 

Som tidigare nämnts skall kraftverksplan börja tömmas under 2013 och detta gäller även den 

del av närliggande område där BSL har sitt kansli. BSL är delägare i Sextantens båthus- 

ägarförening med en andel av 18. I den andelen är kansliet inrymt. Arrendet för marken är 

uppsagd och avflyttning måste ske. Vi vet att ytorna skall vara färdigställda för parkering under 

2014 så förhoppningsvis bör vi kunna få anstånd, i vart fall till 2013. Vi vet ej heller vart flytten 

skall gå och förutsättningarna för detta. Därför saknas i nuläget också kostnaderna som drabbar 

båthusägarföreningen. Jan Östlund som är kassör i båthusägarföreningen jobbar med frågorna 

med bistånd från mig och andra i den mån vi kan. När förutsättningarna fallit på plats kan beslut 

tas om hanteringen av BSL:s kansli. 
 

Den 15 mars är det bolagsstämma i Västerås Förenade Båtklubbar AB, VFB AB. Vid 

bolagsstämman kommer jag att gå in i styrelsen för VFB AB och ersätter därmed Johnny Meijer. 

Pekka Koskela är min suppleant. Vår klubbmästare Marie Larsson har utsetts som 

ägarrepresentant till bolagsstämman. Johnny Meijer har varit engagerad i VFB AB:s styrelse 

ända sedan starten. Han har även varit en av dem som medverkat vid bildandet av bolaget och 

var dess första styrelseordförande. Vi i BSL tackar Johnny för det arbete som han gjort i och för 

bolaget. 
 

VFB AB kan för 2011 visa ett resultat som överträffade budgeten vilket också innebär förslag på 

utdelning till ägarklubbarna med 5000 kr. Resultatet medger också en utökad rabatt för 

klubbmedlemmar till 300 kr i medlemsrabatt och 300 kr i vagnsrabatt. 
 

Nästa nummer av Torparnytt utkommer i september. Till dess önskar jag er en skön och trevlig 

båtsommar. 

 

Klas-Göran Gustafson, ordförande 
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Kallelse till BSL:s vårmöte tisdag 27 mars____ 
 

Tidpunkt: Kl 19.00 
Plats: Jollekappseglarnas lokal på Framnäs 
Klubben bjuder på fika. 
 
Varmt välkomna! 
/Styrelsen 

Dagordning  
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) Barn- och ungdomsgruppen 
h) VFBAB  
i) Övriga rapporter  

8. Övriga ärenden  
9. Avslutning  
 

 

 

Vinteraktivitetsgruppen inbjuder till temakväll 

27 mars, direkt efter vårmötet, om 

 

386 saker att tänka på  

innan du kastar loss 

från kaj!  

Thomas Björklund från Västerås Skeppshandel ger 

oss en lättsam påminnelse om vad vi bör tänka på 

inför sjösättning och kommande sommarsegling. 
Välkomna hälsar Vinteraktivitetsgruppen! 

Peter Jansson och Rita Andersson. 

Mail: vinter@bsl.nu 

Jollekappseglarna 

mailto:vinter@bsl.nu
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BOKNING AV SJÖSÄTTNING  
i VFB AB:s regi våren 2012_________________ 
 

Viktig information till BSL-medlemmar 

Samtliga uppgifter är preliminära (2 mars) och kan ev. komma att ändras något. Kolla därför även 
upp med hemsidan www.vfbab.se 

 
1. Tider för sjösättning mm. 
Elen i stolpar etc på VFB AB:s uppställningsytor slås på under fredagen den 16 mars.  
Schema med dagar då sjösättning sker på respektive område, finns på www.vfbab.se. 
Preliminärt gäller för närvarande start: 

 Lögarängen fm måndag 16 april 
 Kraftverksplan em måndag 16 april 
 Lövudden tisdag 17 april i pelarkran 

Reservation för isläget. Kolla på www.vfbab.se för senaste besked. 
 
I övrigt gäller följande 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 söndag 1 april, 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.  
Bokningskupan på Kraftverksplan öppnas med början tisdag den 3 april kl 17.00 – 19.00.  

 
3. Priser 
Styrelsen har fastställt att i princip oförändrade priser gäller våren 2012. Dock har rabatten för 
klubbmedlemmar i VFB AB-anslutna klubbar höjts, vilket ger ett ännu lägre pris jämfört med  
t ex 2011. Anledningen till sänkningen är det starka ekonomiska läget hos VFBAB och beslutet 
av styrelsen är att detta skall i första hand ska komma klubbmedlemmarna till godo. Fullständig 
prislista finns på VFB AB:s hemsida www.vfbab.se 
Exempel: BSL medlem, båt under 8 ton, på körbar båtvagn och utan mast kostar i vår endast 300 
SEK för klubbmedlem (Kraftverksplan och Lövudden).  
        

                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                       Fortsättning nästa sida 

http://www.vfbab.se/
http://www.vfbab.se/
http://www.vfbab.se/
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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 VFB AB:s ytor 
får endast lyftas upp och sjösättas av VFB AB:s utsedda lyftentreprenörer. 

 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 anslutet då båtägaren är på plats.  

 

5. Framtiden på Lövudden 
På Lövudden har vi Västerås nyaste område för vinteruppställning av båtar. Enligt Västerås 
Kommuns direktiv skall all vinterförvaring av båtar (exkl Lögarängen) från och med hösten 
2013 flyttas över till Lövudden. Detta innebär således att upptagningen i höst på Kraftverksplan 
blir den sista säsongen med vinterförvaring i Mälarparken 
Transport av vagnar från ”stan” ut till Lögarängen kommer att vara möjligt genom VFB AB:s 
försorg och utan kostnad för båtägaren. Önskemål härom kan lämnas till VFB AB vid 
sjösättningen eller i kupan.  
Båtar på Lövudden som saknar körbar vagn kommer vi att kunna sjösätta med mobilkran 

6. Frågor 
Frågor om bokning, betalning och tider besvaras via email till bokning@vfbab.se 
Övriga frågor besvaras av Jöran Söderberg via email joran.soderberg@vfbab.se eller telefon 073-
595 75 65. 

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 Lögarängen lyfts alla båtar av mobilkranen 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 bokningsnummer som bekräftelse. 
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 2 dagar 

innan bokad tid. 

 

Skrivet av BSL:s representant i VFB AB styrelse, Johnny Meijer 2 mars, 2012   

 

 
 

 

  

mailto:bokning@vfbab.se
http://www.vfbab.se/
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Valborg på Torpis   
Alla som sjösatt är välkomna att vara med på knytis i stugan och sjunga in våren. Kanske vågar 
du dig på ett bastubad och dopp i Mälaren? 
 

Välkommen önskar klubbmäster Marie Larsson 

 

Allaktivitets helg 5-6 maj 
Dags för vårens upprustningshelg på klubbens anläggning. Allt som behöver fixas finns på en 
lista på anslagstavlan och ju fler vi är som hjälps åt, desto trevligare och snabbare går det. 
 

Välkommen önskar klubbmäster Marie Larsson 
 
 

BSL-KALENDER 2012___________________ 

27 mars  Vårmöte och Vinteraktivitet 
1 april  Bokning av sjösättning beräknas starta. Se info på www.vfbab.se 
3 april  Bokningskupan på Kraftverksplan öppnas. 
16 april  Sjösättningarna beräknas starta 
24 april  Styrelsemöte 
30 april  Valborg på Torpis 
5-6 maj  Allaktivitetshelg på Torpis 
8 maj   Start övningsseglingarna www.vastsf.se 
16 juni   Sundbyholmsregattan Svearna Sundbyholm 
22-23 juni  Midsommarfirande på Torpis 
18 augusti  Kräftskiva och kräftsegling, med individuell start, på Torpis 
21 augusti  Styrelsemöte 
25 augusti   Västeråsregattan SSAros 
1 september   SSSV ordinarie Bubben 
1 september  Lagkappen Bubben 
ca 4 september Torparnytt nr 3 
15 september  Höstkroken WSS 
29 september  Slutsegling Strängnäs 
29-30 september Säsongsavslutning på Torpis 
2 oktober  Styrelsemöte 
ca 25 oktober  Torparnytt nr 4 
6 november  Styrelsemöte 
14 november  Årsmöte  

Foto Janne Blomkvist (beskuret) 

http://www.vfbab.se/
http://www.vastsf.se/
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Seglingsträffar på vatten och land_____ 
 

Seglingskalendern 2012 
8 maj   Start övningsseglingarna www.vastsf.se 
16 juni   Sundbyholmsregattan Svearna Sundbyholm 
25 augusti   Västeråsregattan SSAros 
1 september   SSSV ordinarie Bubben 
1 september   Lagkappen Bubben 
15 september  Höstkroken WSS 
29 september  Slutsegling Strängnäs 
 
/Nedtecknat av Calle Helin  

Västerås Seglarpub – ”Äntligen Seglarmåndag”! 

Västmanlands Seglarförbund hälsar alla segelintresserade varmt välkomna 

till Västerås Seglarpub - ”Äntligen Seglarmåndag”!  

Mat, öl, mingel och föreläsare kommer att göra dessa måndagar värda att boka i 

kalendern! Mat och dryck finns att köpa på puben till speciella seglarpriser! 

Plats: Bishops Arms, Elite Stadshotellet Västerås 

Avgift: 0 kr 

Måndag 12 mars kl 18.00 – ca 20.30 

Aerodynamikens påverkan på båt och segel - Erik Wik  

SRS och Mätbrev - gåta eller optimering? - Peter Kross  

Måndag 2 april kl 18.00 – ca 20.30 

Watski Two Star - Double Handed Sailing – för tuffingar eller för alla? - Håkan Borg, 

Marcus Österberg, Mikael Söder 

Segling som yrke – Jocke Persson  

Måndag 23 april kl 18.00 – ca 20.30 

Teamwork och kommunikation på kölbåtar - Jakob Gustafsson 

Måndag 14 maj kl 18.00 – ca 20.30 

Kappseglingsregler - Michael Zeeck 

Anmäl dig redan idag på http://bit.ly/seglarpub (det går att komma utan föranmälan, men 

puben vill gärna veta hur många vi blir). 

Mer info hittar du på www.svensksegling.se/Distrikt/VastmanlandsSeglarforbund/ 

 

Västerås Seglarpub – ”Äntligen Seglarmåndag” genomförs i samarbete med Bishops Arms 

 

http://bit.ly/seglarpub
http://bit.ly/seglarpub
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Vill du vara med i Vinteraktivitetsgruppen?_____ 
Vi ordnar temakvällar under vinterhalvåret, som kan handla om båtvård, reseskildringar, 

säkerhet, navigation eller annat som hör båtlivet till. Vinteraktivitetsgruppen behöver förnyas 

med personer med nya idéer.  

Är du intresserad? Kontakta oss via vinter@bsl.nu  

 

Hälsningar Peter Jansson och Rita Andersson 

 
  

mailto:vinter@bsl.nu
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Påminnelse: Årsavgiften2012_____________ 

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

När du betalar, kom ihåg att ange namn och medlemsnummer eller avinummer så att vi ser vem 

pengarna kommer ifrån.  Om du inte fått någon avi för medlemsavgiften 2012, hör av dig. 

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

meddela din e-postadress. Maila sekreterare@bsl.nu eller ring Anna, 070-665 80 42. 

Anna Larsson, sekreterare och Patrik Andersson, kassör 

 

 

  

mailto:sekreterare@bsl.nu
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KLUBBTRÖJOR__________________________  

 

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). 

 

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. 

BSL har en kollektion av klubbtröjor. Tröjorna kommer att finnas för provning och beställning på 

Vårmötet, den 27 mars hos Jollekappseglarna. När båtsäsongen drar igång på allvar kommer 

provstorlekar och beställningsblanketter även att finnas i klubbstugan på Ridön.  

 

 
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. 

 

mailto:hakan.slagbrand@tele2.se


 
 
 

 

Kontaktuppgifter_______________________________________ 
Ordförande Klas-Göran Gustafson ordf@bsl.nu 
Sekreterare Anna Larsson  sekreterare@bsl.nu 
Kassör Patrik Andersson  ekon@bsl.nu 
Klubbmästare Marie Larsson klubbm@bsl.nu 
Ledamot, Nicklas Thunblom ledamot@bsl.nu 

Suppleant Barbro Blomquist suppl1@bsl.nu 

Suppleant Christer Tengström 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 4 september___________ 
Manusstopp den 24 augusti 
 

Vill du visa eller skriva om något i nästa Torparnytt? 

Maila din bild eller text till red@bsl.nu senast den 24 augusti. 
 

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 24 augusti.  

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

Till salu! 
Del i Sextantens båthusförening. 
Båthusföreningen har anmodats att flytta båthuset p g a stadens byggplaner omkring 
det blivande vattenpalatset Kokpunkten. 

Vi är uppsagda från 1 juni 2012. 
Föreningen består av 18 andelar (varav BSL äger en andel). Min andel är 5 x 10 m. 
Möjlighet finns att köpa två andelar, vilket ger ett 5x20 m stort utrymme. 
Enligt besked från Västerås Stad skall båthuset få ny plats på det nya 
uppställningsområdet vid Johannisberg. 
Intresserad? Hör av dig till mig! Pris: Högstbjudande. 
Lars-Åke Björkholm 
021-24447, 070 3163147. 

 

mailto:ordf@bsl.nu
mailto:sekreterare@bsl.nu
mailto:ekon@bsl.nu
mailto:klubbm@bsl.nu
mailto:suppl1@bsl.nu
mailto:suppl2@bsl.nu
mailto:tavl@bsl.nu
mailto:webm@bsl.nu
mailto:vinter@bsl.nu
mailto:red@bsl.nu
http://www.bsl.nu/
http://www.vfbab.se/
mailto:red@bsl.nu
mailto:red@bsl.nu
mailto:ekon@bsl.nu

