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Långbryggan i Torpstaden _______________              
Mittenbryggan i Torpstaden behöver renoveras. Läs om bryggprojektet och andra nyheter under 

”Ordföranden har ordet” på sid 2-3. 
 

Båtaktiviteter i höst___                 ___________ 
Är du sugen på att kappsegla, hjälpa till i Torpstaden, lyssna på föredrag eller gå på pub-kväll? 

Läs om dessa aktiviteter på sid 4-5. 

 

Information från VFBAB___________ ________ 
Läs om båtupptagningarna och annat som händer i höst på sid 8-11.  
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Lise och Johan är på andra sidan Atlanten. Läs deras resebrev på sid 14-15. 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

Hej alla BSL:are! 
 

Hösten närmar sig och vi kan se tillbaka på en ovanligt varm och 
solig sommar med säkerligen många och sköna båtdagar för våra 
medlemmar. Vi har haft många besökare i vår klubbhamn. Det 
visar sig inte minst i våra gästbössor där den totala intäkten för 
säsongen kommer att bli ca 20 000 kr. Vi har i år infört 
hamnvärdar som tagit emot gäster och medlemmar, samt även 
deltagit i drift och underhåll av anläggningen. Hamnvärdar har 
varit mycket uppskattat bland medlemmar och gäster. Tack till 
hamnvärdarna för era insatser. 
 

Under denna säsong har arbetet med planerade åtgärder ute på Torpstaden fortsatt.  
* Klubbhuset är målat. Tack till Stig Landberg och hans medarbetare som utförde arbetet. Tack 
även till Öbergs färghandel som sponsrade med kraftigt rabatterade färgpriser. 
* Urinoaren har under Evalds ledning kommit på plats. Evald har också, på grund av 
toalettanläggningens funktionsbrist, lagt ner ett omfattande arbete på utredning av orsaker. 
Slutsatsen har blivit att anläggningen i höst måste tömmas helt och rengöras, ses över om 
anläggningsdelar måste bytas mm. Med Evalds engagemang har även mycket annat ordnats. 
Dock kvarstår utbyggnaden av förrådet i anslutning till toaletten. Tack Evald för dina insatser. 
* Fem nya bord har av Leif Jirhed tillverkats. Tack Leif för din insats. 
 

Tidigt i våras kunde vi konstatera att det nu är angeläget att renovera mittbryggan ute på 
Torpstaden. Med hjälp av kassören Patrik Anderssons givna kostnadsramar, planerade jag och 
Evald för åtgärder som skulle kunna utföras redan under denna höst. På grund av ändrade 
förutsättningar under sommaren blir inte detta av denna höst. Styrelsen beslöt vid styrelsemötet 
den 15 augusti att anta mitt förslag på fortsatt hantering av ”Bryggprojektet”. Vi gör en omstart 
av projektet med en projektorganisation och en process enligt följande: 
 

Projektgrupp: 

 KG Gustafson som projektledare, ansvarig för den affärsmässiga delen, 
förfrågningsunderlag och ombud för entreprenaden. 

 Patrik Andersson ansvarig för ekonomi och finansiering. 
 Bo Swartström ansvarig för inköp av stolpar/pålar från Rundvirke i Ludvika. 
 Evald Håkansson kontrollant och vår projektledare under utförandet av entreprenaden. 

  

Upphandlings- och utförandeprocessen: 

1. KG upprättar förslag till förfrågningsunderlag. 
2. Förslaget presenteras för projektgruppen som godkänner förslaget. 
3. KG tar in anbud från tilltänkta entreprenörer, gör sammanställning över anbuden och 

gör även en preliminär utvärdering.  
4. Utvärderingen presenteras för projektgruppen som väljer ut lämplig anbudsgivare. 
5. KG och Evald slutförhandlar med utvald anbudsgivare. 
6. Resultatet presenteras för projektgruppen. 
7. KG och Patrik presenterar upphandlingsresultatet för styrelsen som beslutar om att gå 

vidare till årsmötet för godkännande. 
8. KG tar fram ett förslag på entreprenadkontrakt.  
9. Förslaget presenteras för projektgruppen som godkänner förslaget. 
10. Kontraktet utväxlas med entreprenören och undertecknas av KG för vår del. 
11. Entreprenaden startar och Evald övertar ansvaret som kontrollant och vår projektledare 

för utförandet av entreprenaden. 
12. Entreprenaden slutbesiktas av ombuden och kontrollanten gemensamt och godkänner 

entreprenaden. 
13. Entreprenaden är avlämnad till beställaren och entreprenören sänder faktura till Patrik 

enligt entreprenadkontraktet. 
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Med denna process kan det inte bli fråga om utförande nu i höst. Entreprenaden måste bli ett 

tidigt vårarbete och/eller sent höstarbete 2014. Vi återkommer till årsmötet för beslut. 
 

Västerås stad har försett oss, på Torpstaden, med ett sophämtningsabonnemang med två 

sopsäckar. Abonnemanget är tvingande enligt gällande föreskrifter och kostar oss 2 340 kr per 

år. Jag har kommit överens med staden att säckarna placeras i befintlig sopmaja i anslutning till 

vår anläggning. Säckarna är inte uppmärkta vilket innebär att vi lägger vårt avfall i vilken säck 

som helst. För mig är det en självklarhet men skriver ändå: Säckarna är avsedda för 

hushållsavfall. Vi skall därför inte lägga dit flaskor och burkar.  
 

Vi avslutar säsongen med en gemensam arbetshelg ut på Torpstaden den 28 – 29 september. 

Välkomna! 
 

/Klas-Göran Gustafson, ordförande 

 

Från valberedningen_______________________ 
 
 

Har ni också hört och läst att BSL är den bästa båtklubben i Mälaren? Torpstaden finns med i nya 
boken ”Gästhamnar i Mälaren” och sägs vara en pärla. Det är alla medlemmar genom åren som 
tillsammans med vår styrelse har gjort vår klubb till det den är. Det är i styrelsen som man har 
möjlighet att påverka för kommande år.   
 
Vi i valberedningen vill få in förslag på personer som kan axla någon av alla roller i styrelsen.  
 
För styrelsen gäller att ordinarie ledarmötet och revisorer väljs på 2 år enligt ett rullande 
schema, suppleanter väljs på 1 år. Arbetsgrupperna är valda på 1 år. 
 
Det är helt OK att kontakta oss och berätta att just DU som läser detta har erfarenhet som vi 
behöver. Valberedningen kommer också att ringa runt, prata på bryggorna och lägga örat mot 
vattnet för att fånga upp namn på lämpliga kandidater.   
 
Valberedningen består i år av Anders Nygren, Kjell Holm, Evald Håkansson och Barbro Brunman.  
 

Vi behöver ER hjälp att hitta personer till vår styrelse eftersom flera personer vill 
ta en paus.  
 
Maila oss snarast så vi har förslagen till vårt nästa möte. Veckorna går fort och snart är det 
årsmöte.  
 
Våra mailadresser 
anders_nygge@hotmail.com 
k.konrad@telia.com 
barbro_evald@hotmail.com 
barbro_brunman@hotmail.com  
 
Låt oss tillsammans fortsätta att bygga och utveckla ”sällskapet”__”som skall främja kamratlig 
och sjösportslig samvaro till sjöss och land” 
 

Vid pennan Barbro Brunman 

 

mailto:anders_nygge@hotmail.com
mailto:k.konrad@telia.com
mailto:barbro_evald@hotmail.com
mailto:barbro_brunman@hotmail.com
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Helgen 13-15 september blir det seglarfest i Västerås! 

Seglarpub på fredagen, Höstkroken på lördagen och DM i kölbåt och CB66 tävling på söndagen.  
 

Vi håller till i tullhushamnen i Västerås där deltagarna även lägger båten gratis från fredag till 

söndag. Vi utlovar roliga aktiviteter, utställare, sång och musik, aftersail, regattamiddag med 

mera. Det blir massor av roligt att göra för hela familjen. Som åskådare följer man kappseglingen 

på storbildsskärm och live då start, rundningar och målgång blir så nära kajkanten det går. 
 

Förra året var vi 65 båtar och 250 seglare. Om du inte redan gjort det, gå in och anmäl dig 

på www.wss.se/hostkroken . Med hjälp av våra sponsorer har vi lyckats få ned 

anmälningsavgiften till 600 kr och med tanke på vad som ingår så är det väl värt det! Fina priser 

kommer delas ut och även lottas ut ibland deltagande båtar. Vänta inte med anmälan, antalet 

biljetter till regattamiddagen är begränsat!  
 

Är du oerfaren som kappseglare så kommer du bli mycket väl omhändertagen!  

Är du erfaren så kan vi lova tufft motstånd och rättvisa banor! 
 

Program 

Fredag 13 september 

Em: Tävlingsbåtarna intar Tullhushamnen  

Kväll: Seglarpub med underhållning i Tipibyn 

Lördag 14 september 
Start och mål utanför Tullhushamnen. Publikvänlig regatta på Västeråsfjärden. 
Utställningar av båtar, bilar, båtprylar, sjökläder, chartersegling och sjönära boende mm.  
Aktiviteter och uppvisningar medan kappseglingen pågår  
Aftersail, musik, modevisning, prisutdelning och regattamiddag med restaurang Kajplats 9 i 
Tipibyn. 
 

Anmälan på www.wss.se/hostkroken. Häng med och låt detta blir årets happening för 
mälarseglingen! 
 

Marcus Österberg, Kappseglingsansvarig WSS 

 

Förbandsväskan i Torpstaden___  
 

För att alla ska ha nytta av förbandsväskan i 

klubbstugan, behöver den vara komplett och fyllas 

på när den använts! 

Det finns en lista på vad som ska finnas i väskan, 

så att alla lätt kan se vad som saknas. 

Har man möjlighet är det bra om man själv 

kompletterar när man tagit något.  

Väskan hänger på väggen bredvid hjärtstartaren. 

Monika Norström 

V  

https://webmail.stampen.com/owa/redir.aspx?C=1669d0b6b2e84e0daa3d4a054d4bf67a&URL=http%3a%2f%2fwww.wss.se%2fhostkroken
http://www.wss.se/hostkroken
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Säsongsavslutning på Torpis 28-29 september___ 
 

Alla som har sina båtar kvar i sjön är 

välkomna att delta i vår årliga tradition 

att stänga vår fina anläggning inför 

vintern. Vi hjälps åt under dagen med att 

plocka ihop bord, ställa undan 

trampbåtar med mera.  

Alla som deltar bjuds på korv med bröd 

till lunch och på kvällen träffas vi i stugan 

och avnjuter Östlunds ärtsoppa!  
 

Mvh klubbmäster Marie Larsson 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

After Sail 

Lördagen den 30 november, start kl 18.00 med mingel. 

Lättare mat & hyra av lokal 150 kr per person. Vin & öl till 

självkostnadspris 

Dans till Spotyfi med 70 & 80 tals musik 
 

VAR?? Puben, Brandstationen, Vallby 
 

OBS! Begränsat antal platser!! Först till kvarn… 

Anmälan sker SENAST 30 oktober via mail: klubbm@bsl.nu.   

Var vänlig skriv PUB i ämnesraden, samt uppge namn och antal 

personer i mailet. 
 

Väl mött i PUBEN After Sail! 

Klubbmäster Marie samt Jyrki & Anders 

 

 

Säsongens första vinteraktivitet 
  

Segla på Göta kanal, Sveriges södra farvatten  
och Kattegatt_ 
 

Några av våra medlemmar delar med sig av sina erfarenheter och inspirerar oss andra. 
27 november kl 19.00 i JKV:s klubbhus. 
  
Välkomna! 
Christer Looström och Anders Nygren, Vinteraktivitetsgruppen 
 

mailto:klubbm@bsl.nu
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Sjöräddningen på besök____________________________________ 

Lördagen den 10 augusti kom sjöräddningen och hälsade på oss på Torpis och sa hej till både 

liten och stor. De visade upp sina fina båtar som vi fick kika i och klättra runt på, till alla barns 

förtjusning. Vi fick också pröva att kasta ut räddningslina till en som ligger i vattnet. 
 

Tack Sjöräddningen Västerås för att ni kom ut till oss på Torpis! 

Gill Oscarsson 

 

Ommålning av klubbhuset 

Har ni sett vad fin stugan blivit i sommar? Vår medlem 

Stig Landberg har tillsammans med kompisen Kjell Norén 

utfört målningsarbetet. Ca 80 timmar har lagts ner på ett 

mycket gediget arbete, utan ersättning. Öbergs Färg har 

sponsrat med färg, som vi fått köpa till inköpspris. 
 

Ett stort tack från klubbens medlemmar!  

Genom Klas-Göran Gustafson 

 

  



7 

 Kräftsegling & Kräftskiva 17 aug 2013__ 

Vi hade vädrets makter med oss även i år. SV-vind, ibland friska byar upp mot 10m/s, men det 

kändes aldrig dramatiskt. Starterna flöt på bra. Någon var ju så klart sen, men det är riktigt svårt 

att starta bra.  

Årets vinnare måste vi nämna: Ett stort grattis till familjen Swartström som kryssade ifrån alla! 

Jag skulle också vilja hissa en flagga för familjen Hedlund som seglade mycket bra i år. 

TACK festkommittén för grillning mm. 

TACK Perra med besättning och Inger A som fixade uppgiften som start & målfartyg galant. 

Magnus Eriksson 

 
 

 

 
 

 
Korv med bröd smakade gott efter 
seglingen. De flesta verkade nöjda med 
dagen. Även de som inte var med i 
tätstriden, hade sina fajter ute på 
banan och mycket att prata om.  
 

 
Kvällen avslutades med kräftskiva. 

 

Foton: Stefan Lundin och Rita Andersson 
 

Jonas och Tove i en Hanse 385. 

Cara, en Scanner 391, kom först i mål i årets 

Kräftsegling. 

Besättningen Monica, Jocke, Angelika och Bosse 
firar segern efter målgången. 

 

Nyblivne klubbmedlemmen Ludde seglar med 

gasten Robin i en Maxi 77. 
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LÄGESRAPPORT VFB AB 2013-08-21 

Ekonomi 

Halvårsrapporten visar att det råder god balans mellan kostnader (lyftentreprenör, arrende till 

kommunen, egen personal och förvaltning, el osv) och intäkter (lyftverksamhet och uthyrning av 

uppställningsytor). Prisnivåerna för uppställningsplatser och sliptagning beräknas därför kunna 

ligga på någorlunda samma nivå (se dock ny modell för prislista nedan).   
 

Höstens sliptagningar 

Bokningen via Internet öppnas ca 10 september. VFB har beslutat att under vardagkvällar i höst 

köra fram till kl. 15-16, allt för att undvika att behöva köra i mörker. Vidare utökas 

möjligheterna att torrsätta under helger. Beräknad start av upptagningarna  är ca 20 september. 

Upptagningsdagar i övrigt framgår av VFBs hemsida, bokningssystemet, www.vfbab.se 
  

Slippersonal 

Jöran S ansvarar för slippersonalen. Dessa representerar dock inte alla klubbar. Respektive 

klubb har därför i uppdrag att höra sig för bland medlemmarna om fler kan vara intresserade. 

Ersättning utgår efter nedlagd tid. Om du är intresserad kontakta Jöran Söderberg. 
 

Vad händer hösten 2013? 

VFB:s arrende med Västerås Stad om uppställningsytor i Mälarparken, Lögarängen, Lövudden 

och Tegeludden upphörde 31 juli 2013. Från och med hösten 2013 kommer nytt arrendeavtal 

att gälla mellan Västerås stad och VFB, för områden Lövudden, Johannisberg, Lögarängen och 

Tegeludden. Alltså inga uppställningsytor blir kvar i Mälarparken. Det handlar om ca 500 båtar 

som ska vinterförvaras på Lövudden. Lövudden byggs ut med uppställningsytor på andra sidan 

om Johannisbergsvägen. Båtar på Lövudden/Johannisberg skall använda stöttor eller vagn för 

pallning. Stöttor tillhandahålls av VFB till respektive båtägare och ingår i priset för 

vinterförvaring. På Lögarängen och Tegeludden sker pallning som tidigare. På Lögarängen och 

Lövudden/Johannisberg får bottentvätt endast ske på därför avsedd plats. 
 

Ny modell för prislista 

Principerna för den nya prismodellen är: 

* Enkel och lättarbetad modell, man betalar en gång på hösten och då ingår ”allt”, upptagning, 

vinterförvaring, båtstöttor, bottentvätt samt sjösättningen på våren.  

*Medlemmar i de sex båtklubbar som äger VFB AB har 20% rabatt på samtliga priser 

* Modellen tar mer hänsyn till båtens storlek, en mindre båt blir något billigare jämfört med idag 

och en större båt blir något dyrare jämfört med idag. 

* Modellen bygger på en fast serviceavgift som skall täcka upptagning, sjösättning, stöttor, tvätt 

m.m. plus ett kvadratmeterpris för vinterförvaringen som utgår från båtens längd och bredd. 

*Vi räknar med att kunna utnyttja de nya ytorna på Lövudden mer effektivt genom att ställa 

mindre båtar för sig och större för sig och då passar en prismodell baserat på båtens yta bättre 

än den tidigare som bara baserar sig på båtens bredd. 

* Båtstöttor ingår i priset för de som inte har egen vagn på Lövudden/Johannisberg och 

kostnaden för stöttorna gör väldigt lite utslag på totalpriset eftersom kostnaden för stöttor vägs 

upp av snabbare och enklare hantering vid avpallning och transport. 

I dagsläget ser det ut som VFB AB kan jobba med samma totala kostnadsbudget som tidigare 

trots de nyinvesteringar som både VFB och Västerås Stad gjort på Lövudden/Johannisberg. 

Detta gör att priserna i genomsnitt kommer att ligga på samma nivå som tidigare år, dock med 

skillnaden att nya prismodellen gör små båtar blir något billigare och stora båtar blir något 

dyrare som förklarats ovan.  

http://www.vfbab.se/
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Avtal och kostnadsposter är ännu inte helt bekräftade och klara varför mindre 

förändringar till nedanstående priser eventuellt kan bli nödvändiga. 
 

Prislista vinterförvaringstjänster 

Följande ”allt-i-ett”-tjänster för vinterförvaring av båt kommer att tillhandahållas av VFB AB. 

Man betalar i samband med tidsbokningen på hösten och sedan ingår ”allt” beroende på tjänst 

enligt nedanstående lista till och med vårens sjösättning. 

Lista över vad som ingår i respektive tjänst (vad VFB utför och vad båtägaren gör själv). 

Tjänst VFB AB:s åtagande Båtägarens åtagande 

Vinteruppställning 

Lövudden på båtstöttor 

Upptagning, Bottentvätt vid 

spolplatta, Transport, Avpallning på 

båtstöttor, Vinterplats, Sjösättning 

 

Vinteruppställning 

Lövudden på egen vagn 

Upptagning, Transport, Vinterplats, 

Sjösättning, Sommarförvaring av vagn 

Tillhandahålla körbar vagn (godkända av 

VFB AB), Avpallning på vagn, bottentvätt vid 

spolplatta 

Vinteruppställning 

Lögarängen 

Upptagning, Transport, Vinterplats, 

Sjösättning 

Bottentvätt vid spolplatta, avpallning på 

egen utrustning, bortforsling av pallnings-

material till anvisad plats på sommaren 

Vinteruppställning 

Tegeludden för 

självupptagare 

Vinterplats Upptagning på egen vagn, Transport, 

Uppmärkning av vagn med hyresavtal, 

Bortforsling av vagn till anvisad plats på 

sommaren 

 

Prislista för vinterförvaringstjänster men innehåll enligt ovanstående tabell. 

Tjänst Priser medlemmar Priser övriga 

 Serviceavgift 

(per säsong) 

Vinterplats/m2 

Båtens längd*bredd 

Serviceavgift 

(per säsong) 

Vinterplats/m2 

båtens längd*bredd 

Vinteruppställning 

Lövudden på båtstöttor 
1 400 kr 65 kr/m2 1 750 kr 81 kr/m2 

Vinteruppställning 

Lövudden på egen vagn 
1 100 kr 65 kr/m2 1 375 kr 81 kr/m2 

Vinteruppställning 

Lögarängen 
1 100 kr 65 kr/m2 1 375kr 81 kr/m2 

Vinteruppställning 

Tegeludden för 

självupptagare 

0 kr 65 kr/m2 0 kr 81 kr/m2 
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Prislista tillägg till vinterförvaringstjänster 

Utöver ”allt-i-ett- priserna ovan som gäller för de flesta finns följande tilläggsavgifter som 

tillämpas i förekommande fall. Dessa betalas också i samband med tidsbokningen på hösten. 

Prislista 2 - Tilläggstjänster vid vinterförvaring Pris medlemmar Pris övriga 

Tillägg för vinterförvaring  med masten på  500 kr 625 kr 

Tillägg för lyft med mobilkran till vagn på Lövudden (för båt 

som pga. vikt, bredd eller annan orsak ej kan lyftas i 

pelarkranen) 

400 kr 500 kr 

Tillägg för upptagning/sjösättning utanför ordinarie 

tidboknings-schema (endast Lövudden) 
500 kr 625 kr 

Prislista övriga tjänster 

Prislista för övriga tjänster som VFB AB tillhandahåller utöver vinterförvaring med ”allt-i-ett”- 

priser till exempel för de kunder som har eget båthus och endast vill ha hjälp med upptagning 

och transport. 

Prislista 3 - Övriga tjänster Pris medlemmar Pris övriga 

Upptagning/Sjösättning  med pelarkran till båtvagn samt 

transport inom området (Lövudden) 
500 kr 625 kr 

Tillägg för inkörning i båthus 100 kr 125 kr 

Tillägg för lyft med mobilkran till vagn på Lövudden (för båt 

som pga. vikt, bredd eller annan orsak ej kan lyftas i 

pelarkranen) 

400 kr 500 kr 

Upptagning på upptagningsvagnen för tex tvätt eller service 

(upp till fyra timmar) samt sjösättning. Upptagning kan ske 

med masten på. 

1 200 kr 1 500 kr 

Upptagning på upptagningsvagn för tvätt (max 20 min) samt 

sjösättning. Upptagning kan ske med masten på. Pris per båt 

vid tre båtar eller fler vid samma tillfälle för tex tvätt inför 

kappsegling 

500 kr 625 kr 

Sommarplats för båt på Lövudden som av något skäl ej kan 

sjösättas. Priser inkluderar ev. flytt av båt till lämplig plats 

inom området.  

500 kr plus  

13 kr m2 

625 kr plus  

16 kr m2 

Hyra av lösa stöttor för tex. kunder med eget båthus 
120 kr per styck 

150 kr per 

styck 

 

 

 



11 

Avtal om regler och villkor för uppställning av båtar på land inom VFB AB: s 

markområden 

Inför höstens sliptagning kommer nya regler och villkor att gälla. Du som nyttjar VFB:s tjänster 

har i och med detta också accepterat rubricerade regler och villkor. I det nya arrendeavtalet med 

Västerås stad ställs betydligt hårdare krav på miljöriktig hantering. Det är därför av särskild vikt 

att du agerar som beskrivs i § 3. Rubricerat finns tillgängligt på VFB: s hemsida, www.vfbab.se 
 

Städning av avlämnat område 

På Kraftverksplan vid Mälarparken har övergivna båtar lämnats kvar, skrotade vaggor och en 

stor mängd av annan pallningsmateriel. I arrendeavtal med Västerås stad skall VFB avlämna 

området i städat skick. Detta har medfört ett omfattande arbete för Jöran Söderberg och till stora 

kostnader som i slutändan drabbar båtägarkollektivet. Tills dags datum har ca 90 000 kr betalts 

i röjningskostnader. En prognos pekar på ca 150 000 kr innan arbetet är klart. En del fanns 

redan vid tillträdet. Det är därför rimligt att Västerås stad tar en del av kostnaden, 

förhoppningsvis hälften, men ändå drabbas VFB med 75 000 kr, som kan betraktas som en 

onödig kostnad. 

Extra kostnader för avveckling av Kraftverksplanen, avslut ännu inte gjort 
Typ Antal Pris 
Containers Kraftverksplanen 4 25 000 
Städlöner Kraftverksplanen           5 000 
Extra diesel traktorer           2 000 
Släpvagnshyror för sopor 5   1 500 
Återbruket tryckt virke 2 13 000 
Skrotning av båtar (fler kommer)        40 000 
Beg. Högtryckstvätt Lögarängen           5 000 
                                                                                                                                          91 500 
 

Tegeludden 

Från och med denna höst hänvisas alla ”självupptagare” till Tegeludden. Ytan som de kommer 

att disponera håller Västerås stad på att iordningställa. Det finns därför inte utrymme för fler 

uppställning av vagnar just nu. Möjlighet för tillfällig förvaring av vagnar fram till upptagning i 

höst, och tills Västerås stad är färdig med iordningställande av ytor, finns på Kraftverksplan. 

Kontakta Jöran Söderberg om behov finns. De iordningställda ytorna skall sommartid vara 

tillgängliga för parkering.  
 

Vårens sjösättning /statistik  

Kraftverksplan   216  

- Därav på” båtvagn”   131  

- Därav ”Mast på”     65  

- Därav breda oket     15  

Lögarängen    161  

Lövudden, båtvagn   169 

Lövudden, mast på        1 

Lövudden , ej båtvagn    33 

Självupptagare Tegeludden            1 

Totalt    792 

  

 

Rapport från BSL ledamot i VFB styrelse, Klas-Göran Gustafson  

http://www.vfbab.se/


12 

BSL-kalendern 2013___________________________________ 

ca 10 september On-linebokning för upptagningar startar, www.vfbab.se 
14 september Höstkroken, Westerås SS 
15 september DM Västmanland + entyp CB66 i Västerås 
ca 20 september Upptagningarna startar 
28-29 september Säsongsavslutning Torpstaden 
3 oktober  Styrelsemöte 
5 oktober  Slutsegling, Strängnäs 
Ca 29 oktober Torparnytt 4 
7 november Styrelsemöte 
13 november Årsmöte 
27 november Vinteraktivitet 
30 november Pub-kväll 
 

 

Härlig bild  

från sommaren! 
 

Bilden är tagen på Koskär  

vid lilla ön vid badplatsen.  

På utsidan mot farleden 

finns en hyllavsats.   

Lena och Clara hoppar. 

Med Vänlig Hälsning 
Bengt Ericsson 
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Till salu!_______________  

2 takts jollemotor 4 Hk  
Yamaha, pris 3 500 Kr. 
Startar på första eller andra rycket. 
På köpet får du en Lodestar Jolle  
ca 2,4 m. Jollen har sett sina bästa  
dagar men håller nog några år till  
om den får lite kärlek. 
  
Ring Jan Blomkvist  
Tfn: 070-465 81 36 
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Resebrev från Västindien__________________ 
Nu har vi varit i Västindien i mer än ett halvår. Vi har blivit positivt överraskade av att se hur det 
på de flesta öar fortfarande ser ut som när vi var här 1996 med små hus i alla möjliga färger och 
inte en massa stora hotellkomplex. Man hejar när man går förbi varandra och gärna med ett ”Hi 
man” och man blir trevligt bemött även om det är på deras sätt vilket kan betyda att när du går 
in i en affär så är det ingen som bryr sig eller hjälper till om du inte propsar på hjälp och om du 
ber dem kan du få en suck tillbaka över att de måste resa på sig och sälja något till dig. Man kan 
inte stressa, står man i mataffären i kön för att betala kan det ta sin tid ifall de är kompisar hon i 
kassan och hon som ska betala innan de hunnit igenom alla hälsningsfraser och hur alla mår och 
så lite småprat förstås. Ingen verkar bry sig att kön växer.  

 

Det finns förstås öar som är mycket mer 
uppbyggda runt turismen men förvånansvärt 
många öar framför allt i södra Karibien kan 
man fortfarande uppleva det vi kallar 
karibiskt.  
 

Vi angjorde ön Bequia först som ligger i södra 
Karibien och här stannade vi i 2 månader och 
hann med att fira både jul och nyår. Det är 
många skandinaver som firar just julhelgen 

här beroende på att det bodde en norsk dam som hette Marianne på Bequia i många år. Hon kom 
hitseglandes och blev kvar och såg till att hålla jultraditionen uppe för alla skandinaver som låg 
ankrade i viken. Det bjöds på glögg och pepparkakor uppe i hennes hus och ofta fortsatte 
firandet nere på stranden tills långt in på natten. Nu är Marianne inte kvar men fortfarande 
kommer många skandinaver hit och naturligtvis hade vi en härlig barbecue inne på stranden 
men nu var vi svenskar för oss själva. Ett tiotal båtar var vi som roade oss och natten slutade 
med reggieparty inne på byn där musiken höll alla i hela viken vakna tills fram på morgonen. 
Några hiker runt ön tog oss till olika stränder där kokospalmerna står uppradade efter 
sandstranden och man kan plocka med sig de nedfallna nötterna. Trångt om utrymme var det 
inte direkt på stränderna heller. Kanske var det ett par turister till om man hade otur.  
Överallt finns det brödfruktträd och mangoträd 
tyvärr oftast inne på tomter så man inte kunde 
plocka de direkt, men på fruktmarknaden fanns 
allt man kunde önska. Priserna är förstås inte 
de billigaste de vet hur man tar betalt även av 
de egenodlade frukterna och maten fraktas 
förstås, så färskvaror finns det inte så gott om 
utan allt kött är fryst.  
 

Efter Bequia har vi hunnit med att se Tobago 
Keys, Mayreu, Martinique, Antigua och Barbuda. Vi har tagit oss norrut och haft en del besök 
hemifrån på vägen. Vår favorit har blivit Antigua och Barbuda där vi blev kvar i 5 månader. Dels 
för att vi gillade öarna och dess befolkning och så råkade vi börja att kita.  
 

Det är en oerhört rolig sport och Johan som har 
pratat om det här med kitning förut fick en 
lektion i födelsedagspresent och så var vi fast 
båda två.  Våra dagar har sedan dess ändrat 
inriktning och morgonen börjar med att hålla 
koll på vinden och se om det är möjligt att kita. 
Få i sig en ordentlig frukost och sedan jolla in till 
stranden för att rigga upp kiten och åka ut och 
leka. In för en lunchpaus till båten och sedan ett 
eftermiddagspass.  
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De dagar det inte blåser passar vi på med 
lite båtjobb. Psyket mår bättre då vi har 
något att utmana oss själv med och inte 
bara båtjobb och fysiskt har vi nog inte 
varit så bra form sedans vi var unga.  
 

Den mesta tiden spenderade vi på 
Antigua och en väldigt skyddad vik som 
heter Green Island där det var perfekta 
kiteförhållanden och där ligger även 
kiteskolan 40 knots som vi tog lektion av. 
Här är fint vatten och man kan snorkla 
på revet som skyddar viken från vågor. 
Många seglare passerar här och eftersom 
det är ett känt kiteområde även en hel 

del kitare så det blev många möten med nya vänner. Vi tog oss också upp till Barbuda som tillhör 
Antigua men ligger 30 distans norrut där kan man njuta av långa sandstränder där man ligger 
ankrad innanför reven och knappt har en annan människa inom synhåll. Ett underbart paradis 
med härlig snorkling i turkostvatten och fridfulla dagar.   
 

Våra planer som från början var att spendera orkansäsongen nere på Grenada har ändras och vi 
har nu seglat till Bonaire istället som är ett bättre ställe för kitning. Under juli till slutet av 
oktober finns risken att en orkan går över Karibien då vill man inte vara i risksonen men här på 
Bonaire har det aldrig passerat en orkan de rör sig längre norrut så här är vi trygga.  
 

Bonaire är en av ABC öarna. Det är 3 öar som alla ingår i Holländska Karibien och ligger utanför 
Venezuela. Just Bonaire tillhör fortfarande Holland och här bor ca 15 000 innevånare. De lever 
på dykturism och salttillverkning. Det är ett av de bästa dykställena i världen och runt hela ön 
går det ett korallrev. Allt vatten runt ön är marinparksområde så man får inte ankra utan måste 
använda sig av marinor eller mooringsbojar som finns utplacerade. Vi har valt att ligga på en 
mooringsboj som ligger på rad efter stan. Precis vid aktern på Corinne börjar korallrevet så från 
akterplattformen är det bara att sätta på sig dykgrejerna och ta en titt på undervattenvärlden. 
Vattnet är väldigt klart och man ser tydligt de färggranna fiskarna uppe från ytan.  
Här har vi möjligheten att hitta lite bättre matvaror och även om de flesta säger att det är dyrt 
här så jämfört med de andra karibiska öarna tycker vi det är helt ok. Färskt kött, mjölkprodukter 
och goda ostar lyxar vi med just nu men tyvärr är grönsakerna sämre här och har inte alls 
samma goda smak som de vi vant oss med.  
 

Här stannar vi tills mitten av 
oktober då har vi varit här i 3 
månader och det är allt som 
visat ger oss sedan ska vi segla 
över till grannön Curacao och ta 
oss en titt innan det är dag för 
att ta oss tillbaka till karibiska 
övärlden för ännu en säsong.  
 

Lise och Johan Levin 
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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 Andreas Miehling 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 29 oktober_______________ 
 

Vill du visa eller skriva om något i nästa Torparnytt? 
Maila din bild eller text till red@bsl.nu senast den 18 oktober. 
 

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 18 oktober. 
 

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  

Klubben har ny webmaster   
 

Hej!  

Jag har nu lämnat över jobbet som  

webmaster till Andreas Miehling. 

Jag önskar Andreas lycka till! 

 

Hälsningar Håkan Alnefelt 
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