
  
Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen            Nummer 2. Mars  2013. Årgång 25 
 
 

VÅRMÖTE  4 APRIL ___                 ____________ 
Välkommen till BSL:s vårmöte i Jollekappseglarnas lokal på Framnäs, torsdagen den  4 april  

kl 19.00. Se inbjudan och dagordning på sidan 3. 

 

 

Vad händer i Torpstaden?__________________ 
Vilka aktiviteter kan vi vara med på i Torpstaden under båtsäsongen? Svaret finns på sidan 4. 

 

 

Information från VFBAB___________ ________ 
Läs om ekonomin, sjösättningarna, Lövudden och annat på sidorna 6-8.  

 

 

Ny hamn att gästa!___________________________ 
Inte långt från Västerås finns ett nytt mål för oss båtfarare. Var det finns kan du läsa på sidan 12.  
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Det är bara 5-6 veckor till valborg. Håll ut, våren kommer! 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

Hej alla BSL:are! 

 

Äntligen börjar vintern närma sig sitt slut. I skrivandes stund, 

lördag den 8 mars, lyser solen starkt genom fönstret och jag 

funderar på att det är dags att krypa under presenningen och  

börja vårrusta båten. 

 

Under vintern har arbete pågått med att tömma och avyttra BSL:s kansli. Jag vill framföra ett 

stort tack till Lars-Åke Björkholm som hjälp mig med att tömma kansliet. Arkiverade handlingar 

finns numera inhysta på fritidsbåtmuseets vind där de är i säkert förvar. Delar av inventarierna 

har sålts till VFB AB och en hel del har skrotats på återbruket. Utrustning som skall sparas finns 

tillfälligt förvarat hos Svensk Marinteknik för transport till Torpstaden någon gång under våren 

eller försommaren. Lokalen är överlåten till Bo Gustafsson och den totala intäkten för kansliet 

blev 17 000 kr. Detta får anses som acceptabelt och faller väl inom ramen för årsmötesbeslutet. 

Kommande styrelsemöten är planlagda till fritidsbåtmuseet. 

 

I april, troligen den 10: e, kommer vi att sammankalla de personer som visat intresse att 

medverka som hamnvärdar ute på Torpstaden i sommar. Jag och stugfogden Evald kommer att 

hålla i mötet, vars syfte är att förutsättningslöst tillsammans med dem diskutera hamnvärdarnas 

roll och vad de skall göra. Om möjligt försöker vi också skapa ett tidschema. 

 

Klubbhuset kommer under försommaren att målas under ledning av vår ”målarmedlem” Stig 

Landberg. En arbetshelg kommer inte att anordnas utan de som vill bistå med en arbetsinsats 

får anmäla sig till Stig. Närmare information kommer att anslås på anslagstavlan ute på 

Torpstaden i samband med säsongsstarten den 4 – 5 maj. 

 

Leif Jirhed, vår ”snickarmedlem”, har under vintern skaffat virke till fem nya bord. Leif har också 

sågat och gjort färdigt virket för montering. Ett arbete som under ledning av Leif skall göras 

under säsongsstarten. 

 

En hel del annat arbete kommer också att påbörjas vid säsongsstarten. Om möjligt försöker vi ha 

en samordnad materialtransport ut till Torpstaden och där kanske Tommy Holmberg kan bistå 

med sin båt Bråviken. 

 

Ha nu en skön vår och jobba på med era båtar så ses vi på Torpstaden när våren och sommaren 

kommer. 

 

/Klas-Göran Gustafson, ordförande 
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Kallelse till BSL:s Vårmöte_________________ 
 

Torsdagen den 4 april klockan 19 

i Jollekappseglarnas anläggning på 

Framnäs. 
 

Klubben bjuder på fika. 
 

Varmt välkomna!  

/Styrelsen 
 

 
Dagordning vid BSL:s vårmöte den 4 april 2013________ 
 

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        

 

 

  

Jollekappseglarna 

 

Påminnelse: Årsavgiften2013 
 

Om du inte betalat årsavgiften, gör det omgående, så slipper du påminnelseavgiften på 100 kr. 

Kom ihåg att ange namn och medlemsnummer eller avinummer så att vi ser vem pengarna 

kommer ifrån.  Om du inte fått någon avi för avgiften 2013, hör av dig. 
 

Kontakta BSL:s sekreterare om du bytt adress, inte har för avsikt att vara medlem längre  

eller vill lämna din e-postadress. Mail sekreterare@bsl.nu eller tel 070-534 45 72. 
 

Göran Manske, sekreterare och Patrik Andersson, kassör 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=ordf%C3%B6randeklubba&source=images&cd=&cad=rja&docid=-1PEmQX8AVY6YM&tbnid=nfGO0-SIKyHdiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.skarpnack.org/nyhetsmail/jan_13_2_w.html&ei=7iE-UePfEuuO4gSSxYC4Dg&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNHj0iq5w8-f8Q5HMciQ0Dv__ashTA&ust=1363112668598204
mailto:sekreterare@bsl.nu
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Aktiviteter  i Torpstaden ____________________________ 

30 april Valborgsmässoafton  

” Vårvindar friska ” för er som sjösatt.  Alla är välkomna till vårbrasa och knytis i stugan. 

4-5 maj Vårstädning på Torpis 

Kom och hjälp till att sommarrusta vår anläggning! 

21-22 juni Midsommarfirande  

Traditionellt firande med blomplockning och dans runt stången på midsommarafton, och 

tipspromenad samt femkamp på midsommardagen. 

 

 

17 augusti Kräftskiva & 

Kräftsegling  

På förmiddagen kräftsegling med individuella 

lystal och på kvällen kräftskiva. 

 

Välkommen till våra aktiviteter önskar 

Marie Larsson, Klubbmäster 

 

 

Andra aktiviteter med båt- och sjöanknytning_________________  
 

25-26 maj Västerås Skärgårdsdagar  
Utställare och aktiviteter med bl a flytande båtmässa vid färjkajen och Västerås gästhamn  

25–26 maj kl. 10.00–16.00. 

1 juni Ridödagen  
Ridö Intresseförening anordnar tillsammans med Rederi Mälarstaden och en mängd andra 

aktörer Ridödagen den 1 juni. 

Under dagen blir det aktiviteter av olika slag runtom på ön, och man åker gratis på färjan.  

 

Med reservation för ändringar eftersom programmen vid Torparnytts utgivning inte är fastställda.  
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Kappsegling__________________________________ 

 

Det blev inte så mycket ”Äntligen Seglarmåndag” i år. Orken tröt. Men den 8 april kommer Björn 

Sandberg och Michael Zeeck att anordna en kväll med genomgång av kappseglingsreglerna 

2013-2016. Var regelkursen kommer att hållas är inte bestämt men anslag kommer att finnas på 

alla hemsidor. 
 

Kappseglingsreglerna uppdateras vart fjärde år, hösten efter OS. Så den här vintern går alla som 

har funktionärslicenser en utbildning/uppdatering. I Västerås har vi många utbildade 

funktionärer inom kappsegling, mycket tack vare JKV.  
 

Övningsseglingarna drar igång som vanligt i mitten av maj. Och i år får vi hoppas på en varmare 

vår än förra året, så man hinner bli klar till premiären. 
 

Som vi har läst i tidningarna kommer kommunen att lägga en begränsning väster om 

Lögarängens betongpir, för den nya sandstranden. Det innebär att vi får lägga startlinjen lite 

längre ut, men annars är det som vanligt.  
 

För den som vill se något alldeles extra rekommenderar jag att komma ner en kväll när det 

blåser lite mera, för att se på konsten att segla CB66. CB66 är en liten, lätt båt med mycket segel. 

Gör man rätt så går det jättefort men gör man fel blir det tvärstopp eller kanske till och med ett 

bad.  

 

Seglingskalender 2013_______________________________________________________ 

15 juni  Sundbyholmsregattan  SS Svearna  

17 augustI  Kräftsegling på Torparstaden  BSL 

24 augusti  Svearnas ordinarie  SS Svearna 

24 augusti  Lagkappen Öppen för klubbar i VML Bubben 

14 september  Höstkroken   Westerås SS 

15 september  DM Västmanland och entyp CB66 i Västerås 

05 oktober  Slutsegling   Strängnäs 
 

 

I år kommer vi inte ut igenom 

Stockholm som vanligt, på grund av 

brorenovering. Så antingen blir det 

söderut eller varför inte upptäcka 

Mälaren. I vintras läste jag boken 

”Segla Mälaren” av Claes Lindahl.   

Kan rekommenderas! Finns att 

beställa på  www.seglamalaren.se 

Pris 250:-.  Om du har kontakter 

med Kryssarklubben så är priset 

200:-. 
 

Om några veckor drar vi i gång med vårstöket, och sedan ska vi segla!  
 

Vi ses på sjön! 

Calle Helin  

http://www.seglamalaren.se/
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LÄGESRAPPORT VFB AB 2013-03-09____ 

Ekonomi 

Lägesrapport redovisad vid styrelsemötet 2013-02-18. Jan Hvass redovisade resultat för 2012 

års verksamhet. Intäkter och utgifter har i stort följt budget enl. nedanstående: 

Intäkter:   Utfall   Budget 
Intäkter tot   2.124.423   2.111.200 
Att periodisera för -13     715.143        - 

Utgifter:   Utfall   Budget  Orsak till differens 
Arrende   815.424   795.000  Uppräkning med kpi 
Lyft   454.131   470.000 
Drift & underhåll  120.575   165.000  Lägre kostnader på el & uh 
Avskrivningar     86.004     80.000 
Personal   544.739   465.000  Fler timmar, fel arbetsg.avg.      
     i budget, lyftutb., arbkläder  
     ej i budget 
Administration  131.970   121.500          Frågat rev.firman orsaken. 
Resultat    -28.265     14.700 
 
 
Ekonomin är god och att vi har bra kontroll över intäkter och utgifter. Lägesrapporten avser 
tiden 2012-01-01 – 2012-12-31. Observera dock att räkenskapsåret är förlängt fram t o m 30 
juni 2013 beroende på ändrat räkenskapsår. Bolagsstämma äger rum hösten 2013. 
 

Övergivna båtar 
Av tidigare redovisade övergivna båtar, 70 st, är nuläget att två kända båtägare ännu inte har 
betalt sin avgift och tolv st båtar som tillfallit VFB som upphittat gods. Resterande är 
identifierade och ägarna har betalt sin avgift och båtarna inte längre att betrakta som övergivna. 
De tolv båtar som nu VFB äger kommer att läggas ut på blocket för försäljning. Om någon bland 
våra medlemmar är intresserad av någon av dessa båtar kontaktas Jöran Söderberg på VFB. För 
de två båtägare som inte betalt sin avgift kommer handräckning att begäras från kronofogden. 
 

Sjösättning våren 2013 
Sjösättningspremiär är beräknad till den 15 april, förutsatt att isläget så medger. Bokning på 
VFB:s hemsida www.vfbab.se är öppen f o m 1 april. 
 

Lövudden 2013 

a) Status detaljplan Lövudden  

Planen är utställd för granskning t.o.m. 2013-02-05. VFB har lämnat kommentarer angående 

vägöverfarten om att VFB är oroade trots en föreslagen hastighetsbegränsning till 40 km/h 

under fyra veckor på våren och hösten. Planen ska fastställas på byggnadsnämndens möte 

2013-03-14. Projektering för ytor, el, vatten, avlopp, servicehus, planteringar är genomförd 

och VFB är nöjd med utformningen. Upphandlingsunderlaget är färdigställt 2013-02-15. 

Möte med Västerås Stad är planerat till den 8 mars där frågan om vägöverfarten och framför 

allt frågan om vad arrendet kommer att hamna på är på dagordningen. Även om Västerås 

kommun inte blir klar till september 2013 är det sannolikt att man måste krympa befintliga 

ytor på Kraftverksplan vilket innebär så mycket båtar som möjligt på Lövudden och 

Lögarängen.  
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b)  Status hamnbygget 

Detaljplanen är klar och godkänd, 

finansieringen är klar och 16 miljoner 

är avsatta till bygget. Upphandling för 

bygge av ramp, rampbryggor och 

spolplatta är klar, färdigdatum 

beräknas till maj/juni 2013. Pirbygget 

blir fördröjt ett år pga. att mer sten 

krävs och ny vattendom därför är 

nödvändig. Pirerna beräknas vara 

färdiga under 2014.  

 

 

Illustration Daniel Guerra VLT 

 

c) Ny prismodell 

En ny prismodell kan bli aktuell som bygger på båtens längd och bredd och som innebär att 

allt, dvs. upptagning, pallning, tvätt, transport och sjösättning, ingår. Modellen medför att 

mindre båtar får ett lägre pris än i dag och större ett högre pris. Modellen är enkel att förstå 

och liknar de som andra varv tillämpar och innebär att man kan jämföra VFB:s priser med 

andra på ett enklare sätt. Jag har påpekat att spannet mellan största och minsta båt är väl 

stort i nu liggande förslag och bör ses över. Medlemsrabatten kommer med förslag på denna 

prismodell i stället att vara i procent. Prismodell med siffror kan inte presenterares än. 

Arrendeavtalet med Västerås kommun från och med hösten 2013 är ännu inte klart. Dessa 

uppgifter måste falla på plats innan en definitiv prismodell och prislista är klar. Så fort 

okända priser är klara kommer prislistor för hösten 2013 att presenteras. 

 Prismodell 

Tjänst VFB Kundens ansvar 

Lövudden 
vinterplats 

Upptagning, bottentvätt, 
transport, avpallning på stöttor, 
vinterplats, sjösättning  

Lövudden 
vinterplats vagn 

Upptagning, transport, 
vinterplats, sjösättning 

Tillhandahålla körbar vagn (godkänd av VFB 
AB), avpallning på vagn, bottentvätt vid 
spolplatta 

Lövudden 
upptagning/ 
sjösättning 
vagn 

Upptagning, transport till  
båthus (ej inkörning) 

Tillhandahålla körbar vagn (godkänd av VFB 
AB), avpallning på vagn, bottentvätt vid 
spolplatta 

Lögarängen 
Upptagning, transport, 
vinterplats, sjösättning 

Avpallning på egen utrustning, bottentvätt 
vid spolplatta 

Självupptagare Vinterplats 
Upptagning på egen vagn, transport, 
uppmärkning av vagn med hyresavtal 

 

http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.1992370-har-planeras-ny-hamn?articleRenderMode=image&image=bigTop
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 Prislista 1 

Vinterplats ”inklusive allt” Pris per kvadratmeter 

Lövudden utan vagn inkl. stöttor xxx kr 

Lövudden vagn xxx kr 

Lögarängen xxx kr 

Självupptagare xxx kr 

Tillägg för vinterförvaring med masten på xxx kr 

Sommarplats Lövudden inkl. ev flytt av båt xxx kr 

 

 Prislista 2 

Tillägg och övriga tjänster Pris 

Upptagning/Sjösättning till båtvagn (tex. Båthusen) xxx kr per lyft 

Tillägg för lyft med mobilkran till vagn på Lövudden xxx kr per lyft 

Tillägg för upptagning/sjösättning utanför schemat (endast 
Lövudden) xxx kr per lyft 

Tillägg för inkörning i båthus xxx kr  

Upptagning och sjösättning (för tex tvätt eller service) xxx kr  

 

d) Båthus 

Tyvärr har jag nåtts av rykten, att någon invaggats i tron, att arrendeavgiften skulle öka ända 

upp till 18 000 kr. Det är fel. Avgiften kommer att ligga i rimlig nivå till den yta som man 

disponerar.    

e) Inköp hydraulvagn 
Beslut har tagits i VFB att köpa in hydraulvagn enligt tidigare presenterad offert.  

Pris 75 000 € exkl. frakt, vilket i dagens penningvärde är 675 000 kr exkl. frakt. 

Finansieringen är klar med banken med avbetalning på 7 år vilket blir en amortering på  

96 000 kr/år. Beställningen är utförd. 

d) Nya avtal om regler och villkor för uppställning av båtar 

Förslag på avtal om nya regler i samband med uppställning av båtar på VFB:s markområden, 

enligt beslut, har tagits fram av mig och Jöran Söderberg. Detta är nu ute på remiss bland 

VFB:s ledamöter och skall implementeras till hösten 2013. 

 

Rapport från BSL ledamot i VFB styrelse, Klas-Göran Gustafson 
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BSL:s cykelbod på Öster  

Mälarstrand  
 

BSL hyr en cykelbod på betongkajen  

på Östermälarstrand/Mälarparken.  

Den har vi BSL-medlemmar möjlighet  

att hyra in oss i.  

Vi använder boden för tillfällig förvaring  

av tex cyklar när vi är ute med båten  

(inte som lager av båtprylar eller annat).  

Några platser finns lediga för uthyrning.  
 

För mer information hör av dig till  

Nicklas Thunblom 

mail: ledamot@bsl.nu 
 

 

BSL-kalendern 2013_________________________________ 
 

1 april  On-linebokningen för sjösättningarna startar på www.vfbab.se 

2 april  Bokningskupan öppnar 

4 april  BSL:s vårmöte 

15 april  Sjösättningarna beräknas starta 

25 april  Styrelsemöte 

30 april  Valborgsfirande och knytis i Torpstaden 

4-5 maj  Vårstädning i Torpstaden 

Mitten av maj  Övningsseglingarna startar 

25-26 maj  Västerås Skärgårdsdagar. Färjkajen och Västerås gästhamn 

1 juni  Ridö-dagen 

15 juni  Sundbyholmsregattan SS Svearna 

21-22 juni  Midsommarfirande Torpstaden 

15 augusti  Styrelsemöte 

17 augusti  Kräftskiva och Kräftsegling, Torpstaden 

24 augusti  Segling, Svearnas ordinarie, SS Svearnas 

24 augusti  Segling, lagkapp, öppen för klubbar i VML, Bubben 

September  On-linebokning för upptagningar beräknas starta 

Ca 3 september Torparnytt 3 

14 september  Höstkroken, Westerås SS 

15 september  DM Västmanland + entyp CB66 i Västerås 

28-29 september Säsongsavslutning Torpstaden 

3 oktober  Styrelsemöte 

5 oktober  Slutsegling, Strängnäs 

Ca 29 oktober Torparnytt 4 

7 november  Styrelsemöte 

13 november  Årsmöte 

 

 

Klubbstugan ska målas  

om i sommar.                  

Medhjälpare sökes!  
 

Du som kan tänka dig att ställa upp,  

anmäl dig till Stig Landberg. 

Mer info kommer på  

anslagstavlan i Torpstaden. 

mailto:ledamot@bsl.nu
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Sökes: 

Segeljolle, typ 2-Krona_ 
 

Vi behöver förnya klubbens segeljollar. Har du, eller  

någon du känner, en bättre begagnad 2-Krona eller 

 liknande till salu? Hör i så fall av dig till mig.  

Mail: sekreterare@bsl.nu eller tel: 070-534 45 72. 
 

Göran Manske, sekreterare  

mailto:sekreterare@bsl.nu
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=2-krona&source=images&cd=&cad=rja&docid=FQPRb9Kkvyao7M&tbnid=18e2Ja25DnvDIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nappflaskan.blogspot.com/2009_03_01_archive.html&ei=x0I7UeaXIq2N4gSIrICQCA&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNGjaDpreTCVNTcz_U2NfZRv0n9Bmg&ust=1362924559583464
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Danviksbron stängd för 

båtar högre än 10,8 meter 
 

Nu är det klart – Danviksbron kommer inte att 

öppnas för båttrafik 4 mars-20 oktober medan 

bron renoveras. Sjöfartsverket har sagt ja till 

Stockholms trafikkontors ansökan om att hålla 

Danviksbron stängd. 
 

Under hela renoveringsperioden måste alla 

fartyg som överstiger höjd 10,8 meter åka via 

Södertälje för att ta sig mellan Mälaren och 

Saltsjön. 
 

Saltsjön-Mälarens Båtförbund har tidigare hotat med att överklaga förslaget eftersom många av 

deras medlemmar drabbas. Men nu har de accepterat faktum.  

– Vårt ursprungliga krav var att få ha öppet under sommarmånaderna. Men vi hamnar i ett 

sådant sanslöst underläge eftersom alla parter utom vi har sagt ja till förslaget, säger förbundets 

ordförande Thore Hansson. Dessutom använder många av deras medlemmar bron för att kunna 

ta sig till och från jobbet, vilket gör beslutet komplext. 

– Vi har bestämt oss för att inte överklaga eftersom vi nog inte kan vinna i regeringen och måste 

ta hänsyn till jobben som ändå får gå före fritidslivet, förklarar Thore Hansson. 
 

Trafikkontoret kommer att erbjuda påmastning på Saltsjösidan för fritidsbåtar. 
 

Källa: Tidningen Skärgården 
 
 

”Varför är BSL med i Svenska Seglarförbundet?”_ 
 

Den frågan får ibland Calle Helin i BSL:s Tävlingsgrupp. Här är svaret: 
 

Klubben får till exempel: 

• Arrangera seglingstävlingar enligt kappseglingsreglerna och med handikappsystemet 

SRS (gamla LYS).  

• Medlemmarna kan representera klubben i kappseglingar utanför klubben. 

• Tillgång till utbildning för klubbens instruktörer, tränare, funktionärer o domare via SSF/SISU. 

• Möjlighet att erbjuda klubbens medlemmar kurser i ex segling, förarbevis, kustskepparexamen. 

• Nyhetsbrev via mail och tidningen Segling med sidorna Svensk Segelsport, som ges ut av SSF. 

• Möjlighet att erbjuda sina medlemmar rabatt när de tecknar båtförsäkring i Svenska Sjö. 

• Slipper att betala arbetsgivaravgift till arvoderade tränare/funktionärer.  
 

Båtklubbar som är medlemmar i SSF kan också dra nytta av att SSF är kopplat till 

Riksidrottsförbundet, RF, vilket ger tex dessa möjligheter: 

• Nya intäkter via bidrag för att utveckla sin klubb. Klubben kan söka LOK-stöd för aktiviteter, 

projektmedel från Idrottslyftet och anläggningsbidrag. 

• Sänka kostnader – både genom skattelättnader och via rabatter på bla e-bokföring, IT-

produkter, telefoni, resor, hotell, hyrbilar mm. 

• Klubben och dess medlemmar får ett bra grundskydd genom Folksams grundförsäkring 

(olycksfallsförsäkring för ledare och funktionärer, förmögenhetsbrottsförsäkring, 

patientförsäkring, rättskyddsförsäkring och ansvarsförsäkring) + ev tilläggsförsäkringar efter 

egna behov. Klubben kan också få stöd i juridiska frågor. 

http://www.google.se/imgres?q=danviksbron&hl=sv&sa=X&biw=1366&bih=673&tbs=isz:m&tbm=isch&tbnid=cPT-GJrdsz-mDM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/jukk_a/4827309297/&docid=e-JQIRJetL2MIM&itg=1&imgurl=http://farm5.staticflickr.com/4121/4827309297_83b39772d1_z.jpg&w=640&h=480&ei=XuI0Uae3COb44QST34E4&zoom=1&ved=1t:3588,r:17,s:0,i:128&iact=rc&dur=598&sig=111104589574341803609&page=2&tbnh=190&tbnw=259&start=15&ndsp=20&tx=143&ty=95
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Ny hamn att besöka  

i Frösåkersviken____ 
 

En nybyggd brygga finns vid Frösåkers 

Brygga i Frösåkersviken. Den har plats för 

cirka tio gästande båtar. Fler platser kan 

ordnas för större sällskap om man ringer i 

förväg.  

 

I hamnen finns ett café med hembakat, och 

färskvatten.  Man kan titta på Sveriges 

största träbåtsflotta bestående av 

vikingaskepp och allmogebåtar.   

Bastu och badtunna för upp till 20 personer 

kan hyras. I naturreservatet precis intill 

bryggan finns sköna promenadstråk. 

 

För den matintresserade finns ”Gudagott 

Matkulturakademin", där man tex kan laga sin 

egen gourmetmiddag tillsammans med en 

erfaren kock, för att sedan avnjuta måltiden i 

festvåningen. Förbokas. 

 

Mer info på tel 070-573 43 43, Malin och  

John-Erik Kockum, samt på hemsidorna 

www.matkulturakademin.se och 

www.frosakersbrygga.se  
 

 

Ny hemsida om  

båtlivet i Västerås___ 
 

För alla oss som har ett intresse för båtar  

och båtlivet i Mälarstaden Västerås finns  

en ny hemsida.  

www.malarstadensbatvanner.se 

Där hittar du information om båtlivet och 

länkar du kan ha nytta av som båtägare. 

  

http://www.matkulturakademin.se/
http://www.frosakersbrygga.se/
http://malarstadensbatvanner.se/l-nkar.html
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Ridöarkipelagens historia i korthet_________________   

Öarna började stiga ur havet för 4 000 år sedan. Under järnåldern (500 f Kr-500 e Kr) började de 

koloniseras av människor, som ägnade sig åt fiske och boskapsskötsel. Några stensättningar från 

den tiden finns än i dag på Ridön. De äldsta skriftliga källorna härstammar från tidig medeltid, 

de äldsta kartorna är från 1600-talet. Arkipelagen utgjorde hemvist för många människor.  
 

1849 uppfördes en folkskola centralt på Ridön.   

I slutet av 1800-talet bodde drygt 200 personer  

i arkipelagen, varav drygt 20 var skolbarn. Sedan  

dess har invånarantalet stadigt sjunkit, och  

skolan stängdes 1961.  
 

Ridön var från början privatägd för att övergå i kyrkans ägo under medeltiden. Vid 

reformationen blev dock Ridön kronans egendom. Vid denna tid tror man att ett skeppsvarv 

varit beläget på ön. Ett av de skepp som skall ha tillverkats vid detta varv var ett regalskepp som 

gick under namnet Riksnyckeln. Skeppet förliste 1628 under en storm i Stockholms skärgård.  
 

Jordbruk och boskapsskötsel bedrevs i på öarna. Jordbrukets förändring går att följa med hjälp 

av kartor från olika år. Skogsbruk i modernare tappning har bedrivits sedan andra hälften av 

1800-talet. 1984 blev hela Ridö-Sundbyholmsarkipelagen naturreservat. Skogsbruk har dock 

tillåtits fortgå på en betydande del av arealen. I samband med bildandet av Ekopark Ridö-

Sundbyholmsarkipelagen år 2005 upphörde skogsbruket helt inom området. 
 

Källa www.ridon.se, Rederi Mälarstaden 

  

http://www.ridon.se/
http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=HtNGuk41Ivs1pM&tbnid=33Q414SJIAhCIM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://visitvasteras.se/aktor/lagerstuga-ridon/&ei=Xwg7UcP5Gqjk4QSkv4GgBQ&psig=AFQjCNGkeG4rQDuDukqN5F7xVaQ5bUkoeA&ust=1362909663466996
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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 Klas-Göran Gustafson ordf@bsl.nu 
Sekreterare Göran Manske  sekreterare@bsl.nu 
Kassör Patrik Andersson  ekon@bsl.nu 
Klubbmästare Marie Larsson klubbm@bsl.nu 
Ledamot, Nicklas Thunblom ledamot@bsl.nu 
Suppleant Tommy Holmberg suppl1@bsl.nu 
Suppleant Christer Tengström suppl2@bsl.nu 
Stugfogde Evald Håkansson  stugfogde@bsl.nu  
Vice stugfogde Lars Elmerfors 070-744 60 78 
Tävlingsledare Magnus Ericsson tavl@bsl.nu 
Barn- o ungdomsgruppen Gill Oscarsson  
Webmaster Håkan Alnefelt  webm@bsl.nu 
Vinteraktivitetsgrupp Christer Looström vinter@bsl.nu  
Torparnytt Rita Andersson   red@bsl.nu 
 

Båtsällskapet Lögarängen 
c/o Göran Manske   
Nordanbygatan 25 
722 23 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 3 september_______________ 
 

Vill du visa eller skriva om något i nästa Torparnytt? 
Maila din bild eller text till red@bsl.nu senast den 23 augusti 
 

Vill du annonsera i nästa Torparnytt? 
Du som är BSL-medlem kan annonsera ut dina båtprylar utan kostnad i Torparnytt. Maila din 
annons till red@bsl.nu senast den 23 augusti. 
 

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

 

Var med och bidra med texter eller bilder till Torparnytt! 

Du som är BSL-medlem, var med och dela med dig av dina upplevelser, erfarenheter eller 

åsikter i Torparnytt. Tidningen blir bättre om fler medverkar. Maila ditt bidrag till red@bsl.nu 

Hälsningar Rita Andersson  
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