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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

 

Hej alla BSL:are! 
 

Tack till er alla som deltog vid avslutningshelgen den 28 -29 

september. Själv kunde jag av privata skäl inte delta, men återfanns 

på plats dagarna efter och medverkade bl a till avstängning av vatten.  
 

I skrivande stund pågår upptagning av båtar för fullt på Lögarängen 

och Lövudden. Lite mer information kommer under avsnittet 

”Lägesrapport VFB AB” på sidan 8-9. 
 

Jag vill här passa på att gratulera WSS som, av Svenska Seglarförbundet, blivit utnämnd till årets 

kappseglingsarrangör 2013. 
 

Bryggprojektet ute på Torpstaden fortskrider enligt tidigare redovisad processbeskrivning. 

Anbud har tagits in och beslut skall fattas på årsmötet enligt förslag i styrelsens proposition. 

Förhoppningsvis antar årsmötet styrelsens förslag i propositionen. Denna återfinns på sid  4-5 i 

detta nummer. 
 

Vi ses på årsmötet den 13 november. 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 till lämpliga kandidater.   
 

Valberedningen består i år av Anders Nygren, Kjell Holm, Evald Håkansson och Barbro Brunman.  
 

Hjälp oss att hitta personer till vår styrelse!  
 

Maila oss snarast. 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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Kallelse till BSLs Årsmöte 

Onsdag den 13 november kl 19.00 

i Jollekappseglarnas lokal på Framnäs 

Klubben bjuder på fika 

Varmt välkomna! 
Styrelsen 
 
Fo rslag till dagordning Ba tsa llskapet Lo gara ngens a rsmo te 2013-11-13 

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 verksamhetsberättelse 
9. Ekonomirapport för verksamhetsåret 
10. Revisorernas berättelse 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Presentation av nya medlemmar 
13. Val av styrelsefunktionärer:  

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

14. Val av  
a) Revisorssuppleant för en tid av ett år 
b) Firmatecknare 

15. Val av  
a) Stugfogde för en tid av ett år 

16. Val av miljöombud för en tid av ett år 
17. Val av representanter för en tid av ett år:   

a) Båtrådet – en representant 
b) MBF – en representant 
c) Båtklubbarnas varv – två representanter 

18. Val av vinteraktivitetsgrupp – x personer 
19. Val av valberedning – fyra representanter 
20. Inkomna ärenden 

        a) Styrelsens proposition avseende bryggrenovering vid Torpstaden på Ridön 
21. Översyn av BSL: s stadgar 
22. Fastställande av  

a) inträdesavgift och årsavgift i BSL för säsongen 2013 
b) budget för nästa verksamhetsår 

23. VFB AB information  
24. Avslutning 

 

Jollekappseglarna 
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Västerås 2013-10-07 
 

Styrelseproposition till årsmötet i BSL 2013, avseende renovering av 
den mittersta bryggan vid Torpstaden på Ridön 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår 

 Att: årsmötet skall besluta om bryggrenovering med en kostnadsram på 270 000 kr  
 Att: Markströms AB utses som entreprenör.  
 Att: finansiering skall ske med egna medel och belasta BSL:s balansräkning. 

Bakgrund 

Vid inledningen av säsongen var den mittersta bryggan på vår klubbanläggning vid Torpstaden 

delvis under vatten, beroende på att stolpar och tvärreglar har gett vika. 

Ett arbete inleddes ganska omgående med att ta fram förutsättningar för en renovering av hela 

bryggan. Den billigaste lösningen är nya tvärreglar på begagnade kreosotimpregnerade stolpar 

och att återanvända av befintligt bryggdäck. Kostnad ca 246 000 kr och med AgroMarin som den 

som utför entreprenaden. AgroMarin har besökt oss och även utfört en provisorisk åtgärd där 

bryggan delvis låg under vatten. Starka reaktioner mot kreosotstolpar har dock framförts varvid 

styrelsen beslutade att nya stolpar skall användas och regelrätt upphandling skulle utföras.  

En projektgrupp tillsattes att utföra upphandlingen och består av följande personer: 

 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 från Rundvirke i Ludvika. 
 Evald Håkansson kontrollant och vår projektledare under utförandet av entreprenaden. 

 
Processbeskrivning för upphandling och utförande ser ut som följer: 

1. KG upprättar förslag till förfrågningsunderlag. 
2. Förslaget presenterar 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. Bosse presenterar resultat i förhandlingarna 

med Rundvirke i Ludvika. 
7. KG och Patrik presenterar upphandlingsresultatet för styrelsen som beslutar om att gå 

vidare till årsmötet för godkännande. Patrik föreslår lämplig finansieringsform. 
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.  

Förutsätter att årsmötet beslutar enligt förslaget i denna proposition. 
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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Fem tänkbara entreprenörer har muntligen tillfrågats om intresse att delta i upphandlingen. 

Samtliga ställde sig positiva till att medverka. Vi har fått in anbud från fyra varav ett som följer 

förfrågningsunderlaget i sin helhet. Det var också tillåtet att lämna sidoanbud.  

Grundförutsättningarna var: 

 Pålning för ny bärkonstruktion med nya stolpar med 3 meters intervall på 64 m brygga 
och yttre plattform, se ”Skiss brygganläggning, 130625”. Totalt åtgår 53 nya stolpar med 
längd 11 m. 

 Montering av tvärreglar på var sida om stolp-paren tvärs brygglängd,  totalt 22 st stolp-
par samt yttre plattform 9 st stolpar.  

 Befintligt bryggdäcket skall återanvändas och förankras på samma höjdnivå som vid 
ländfästet. 

 Befintlig el-utbyggnad med belysning och eluttag skall vara i brukbart skick vid 
entreprenaden slut. 
 

Upphandlingsresultat enligt följande: 

Carl-Gustaf Söderberg Schakt & Muddring Ointressant då anbud saknas och det är ej heller  
aktuellt med enbart pålning. 

Svenska Pontonhamnar AB, sidoanbud. 600 000 kr för pontonbrygga. 
Markströms AB  265 625 kr enligt förfrågningsunderlaget, 181 125 anbud inkl 

moms + 10 % + tillhandahållna stolpar 66 250 ger 265 625 kr. 
Markströms AB, sidoanbud 458 438 kr inkl nytt bryggdäck och egna stolpar. 
AgroMarin, sidoanbud 391 600 kr enligt förfrågan men med egna nya  

stolpar. 
AgroMarin, anbudet från den 9/6 246 400 kr, 224 000 anbud inkl moms + 10 % ger 246 400 kr. 
 

Eftersom beslut gäller att nya stolpar skall användas så är anbudet från Markströms det 

förmånligaste och bör därför väljas. Entreprenaden börjar i april 2014 så fort isläget tillåter och 

pågår i ca 10 arbetsdagar. 

Styrelsen 

 
   
 

 

Tidigt julklappstips!  

En bra julklapp till någon båtkompis eller kanske något att skriva på 
din egen önskelista är boken  
Mälaren; din guide till öar, städer och hamnar. 
I den hittar man både gäst-, klubb- och naturhamnar samt tips på 
sevärdheter mm. 
 
Finns i välsorterade bokaffärer och hos näthandlare. 
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After Sail 
Lördag 30 november,  
start kl 18 med mingel. 
På Puben, Brandstationen, 
Vallby 

Lättare mat 150 kr per person.  

Vin & öl till självkostnadspris 

Dans till Spotyfi med 70 & 80-tals musik 
 

OBS! Begränsat antal platser!! Först till kvarn… 

Anmälan sker SNARAST 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 
  

Att 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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Säsongsavslutning på Torpis 28-29/9_________ 
 

Ett tjugotal båtar kom till Torparstans städhelg. Städning, tvättning, undanplockning av 

utrustning, vedhuggning, trädgårdsarbete mm stod på schemat denna dag som mest bjöd på sol.  

Roligt att  unga, äldre, nya resp gamla medlemmar som jobbar tillsammans och umgås. 

Arbetshelgen är verkligen ett bra tillfälle att lära känna nya bekantskaper i klubben. Vi bjöds på 

korv och bröd till lunch och ärtsoppa på kvällen. Tack till stug- och nöjesgruppen med flera som 

ledde arbetet resp försåg oss med mat! 
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LÄGESRAPPORT VFB AB 2013-10-17 

 

Ekonomi 

Bokslut för det förlängda räkenskapsåret och budget för det kommande räkenskapsåret kommer 

att redovisas i BSL: s verksamhetsberättelse för 2013 och presenteras på årsmötet den 13 

november. Jag kan dock nämna att resultatet för verksamhetsåret visar på en liten vinst. Om 

man bortser från de extraordinära kostnaderna för avveckling av ytorna på Kraftverksplan har 

intäkter och kostnader varit väl i nivå med den budget som lades för verksamhetsåret. Bortser 

man även från effekterna med lägre intäkter på grund av ökade rabatter och ändrade priser så 

visar den underliggande verksamheten ett överskott på en något bättre nivå än tidigare år. 

 

Budget för kommande verksamhetsår 2013 -2014 
 

Intäkter 

Vinteruppställning & lyft upp och ner 1 800 000 kr 

59 båthus 7 020 kr minus moms    330 000 kr 

Tältet        60 000 kr 

Övriga intäkter       50 000 kr 

Totalt    2 240 000 kr 

Utgifter 

Arrende    1 050 000 kr 

Verksamhet, Lyft      200 000 kr 

                     Drift & underhåll     185 000 kr 

                     Avskrivningar          105 000 kr 

Personal       558 000 kr 

Administration      130 000 kr 

Totalt    2 228 000 kr 

Budgeterad vinst        12 000 kr 

 

Nya arrendeavtal 

VFB AB har nu tecknat 3 nya arrendeavtal med Västerås stad. 

Lövudden/Johannisberg arrendeavtal på 20 år 

Lögarängen arrendeavtal på 3 år 

Tegeludden arrendeavtal på 1 år 

Kostnaderna för arrendena är oförändrade sedan tidigare, dock uppräknat med aktuellt 

konsumentprisindex samt med 240 000 kr för stöttor på Lövudden/Johannisberg. 

 

Höstens sliptagningar 

Bokningen via Internet öppnades i början av september. I skrivande stund pågår upptagning av 

båtar för fullt på Lövudden och Lögarängen. På Lögarängen anlitas Kranbilscentralen för lyft och 

på Lövudden sker upptagning i egen regi, dels vid pelarsvängkranen och med den nyinköpta 

hydraulvagnen. 
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Statistik och utfall från  

verksamheten hösten 2013  

 

VFB beräknar att preliminärt ha hanterat 

sliptagning av totalt ca 820-830 båtar  

(läget per 14 okt). Föregående år 

hanterades 826 båtar. 

 

 

Hösten -13 (läget 14 okt)                                                                        Foto Lottis Östlund   

2013-10-14 22:00 Bokade  Upptagna 

Lögarängen-helg 43 37 

Lögarängen-vardag 137 102 

Lövudden-mobilkran 18 18 

Lövudden-pelarkran 264 179 
Lövudden-ramp 315 201 

Tegeludden 32  

Totalt 809 537 

 

 

Slippersonal 

Jöran Söderberg, vd VFB AB, har haft slippersonal från fyra av klubbarna samt två utan 

klubbtillhörighet, totalt tio personer med lite olika arbetsinsats. 

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

 

BSL-kalendern 2013-2014___________________________ 

Ca 29 oktober Torparnytt 4 
7 november  Styrelsemöte 
13 november  Årsmöte 
27 november  Vinteraktivitet 
30 november  Pub-kväll 
 

2014 (prel) 
21 jan  Torparnytt 1 
Mars  Sjösättningarna beräknas starta 
18 mars  Torparnytt 2 
? april  Vårmöte 
30 april  Valborgsfirande i Torpstaden 
? maj  Vårstädning i Torpstaden 
20-21 juni  Midsommarfirande i Torpstaden 
? augusti  Kräftskiva och kräftsegling 
2 sep  Torparnytt 3 
?  Avslutningshelg i Torpstaden  
28 okt  Torparnytt 4 
? nov  Årsmöte 
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Kappsegling 2013____________________________ 
Vad finns att rapportera från kappsegling 2013? Jo, en hel del. Oj vad vi har seglat! Med ”Vi” så 
menar jag inte bara jag och min familj, och inte bara BSL-are utan jag menar hela västra Mälaren. 
 

Seglarpub 
Först så såg det inte ut att bli några seglarpubar. Men sedan fick vi ut en inbjudan och det nästan 
fullt hus på Öster Mälar Strand när Michael Zeeck och Björn Sandberg den 8 april höll en 
komprimerad utbildning i vad som är nytt i kappseglingsreglerna KSR 2013. Vart fjärde år, efter 
sommar-OS, så revideras reglerna. Alla funktionärer går då en uppdateringskurs som sedan i sin 
tur utbildar kappseglare i närområdet. I Västerås har vi det bra eftersom vi har Michael och 
Björn. Båda är förbundsdomare och Michael har dessutom varit sammankallande i den svenska 
översättningsgruppen. 
Den 6 maj samlades vi på ÖsterMälarStrand igen och då med Jakob Gustafsson som föreläsare. 
Rubriken för kvällen var: ”Besättningens arbete i en kölbåt inför och under en kappsegling”. 
Jakob är ett riktigt seglarproffs och hårt anlitad på framgångsrika båtar ute i värden. När Björn 
ringde honom i slutet av april så var han på en regatta borta i Västindien, men lovade att höra av 
sig när han var på väg hem. Det blev en riktig höjdarkväll. 
 

Övningsseglingar 
Övningsseglingar på tisdagskvällarna har varit välbesökta. Tolv kvällar och ett drygt fyrtio-tal 
båtar har deltagit vid ett eller flera tillfällen. Det blev rekord igen. En ökning med 8% från 2012. 
Kanske berodde det på puben!  
 

Höstkroken 
WSS stora satsning ”Höstkroken” blev också 
rekord. Över åttio båtar deltog. Och räknar 
man då med en besättning på fyra till sex 
stycken så blir det ca fyra hundra deltagare. 
Ett stort grattis till WSS!   
Dessutom: På seglardagarna i Båstad, för ett 
par veckor sedan, blev WSS utsedd till Årets 
Arrangör 2013!  Läs mera på www.ssf.se                    
 

 

Tomas Wistrand, Reidar Ljungskog och Jesper Bergsjö                                                         Marie Larsson fotade från seglingen                                                                         
tar emot priset som Årets Seglingsarrangör. Foto WSS                                                          
 

Årets prestation 
Årets prestation 2013 gjorde utan tvekan Henrik Borg och Magnus Engdahl. Klassegrare och 
totaltvåa i Watski2star2014, med Henriks båt Mithril. I Watski2star har alla båtar bara två mans 
besättning. Mycket segling och lite sova. 108 båtar deltog. Mera finns att läsa på 
www.watski2star.se/2013/. 
På Gotland runt gick det nästan lika bra för Henrik och Magnus. En tredje plats. 69 timmar och 
48 minuter. Ännu mera segling och ännu mindre sova. Fantastiskt! 
 
 
 
 

http://www.ssf.se/
http://www.watski2star.se/2013/
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Övrigt 
Många andra har seglat på olika regattor. M30 och M22 var i Uppsala på SM. Totte fick medalj 
igen. Anders Petterson KöSS var på Tjörn och seglade SM i Smaragd, Peter Karlsson deltog i Rival 
SM på Broken och Björn och Björn har varit runt på regattor med sin CB66a. Hur många som 
deltog på Gotland Runt vet man inte, men många är det. På JKVs hemsida kan man läsa om 
jolleprestationer.  
 

Jättekonstigt 
Ibland får man frågan; varför man utsätter sig för något likande, som t.ex. Gotland Runt. På den 
frågan så finns det inget bra svar. Först så stressar man som en tok för att överhuvud taget 
komma till start. Sedan seglar man i tre dygn utan uppehåll. Man är konstant trött. Man spyr 
några gånger. Man äter dåligt. Och man kan bara gå på toaletten när det lutar åt ett visst håll. När 
man seglar motvind så sover man på kanten och seglar man medvind så får man eventuellt sova 
i mitten och långt ner. När men sedan går i mål så säger man: ”aldrig mer” för att nästa år stå där 
igen. Jättekonstigt? Men så är det! 
 

Båtupptagning 
Nu står båten på land vid Lövudden. Det blev ganska bra. Den nya upptagningsvagnen fungerade 
bra. I alla fall för min båt. Men den där högtryckstvätten gillar jag inte. Jag har en halvhård 
bottenfärg under och den blev helt förstörd. Inte bra. 
 

Vinter 
Håll utkik på hemsidorna efter seglaraktiviteter i vinter. När det är dags för Seglarpubar 
kommer det att synas där. Om du är med på min mejllista så kommer det som vanligt ett 
elektroniskt brev. Vill du vara med där, så hör av dig. calle.helin@tele2.se. 
 

Ha en bra vinter/ Calle Helin  

mailto:calle.helin@tele2.se
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Planer finns på en kryssning  
 
Eventuellt blir det en kryssning någon gång i början av 
2014. Kryssningen anordnas inte i klubbens regi utan hålls 
av Josef Marosan m fl.   
Mer information kommer ifall kryssningen blir av.  
Hör av dig till Josef om du har frågor,  
mail josef.marosan@comhem.se 
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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 21 januari_______________ 
 

Vill du visa eller skriva om något i nästa Torparnytt? 
Maila din bild eller text till red@bsl.nu senast den 10 januari. 
 

Vill du annonsera i nästa Torparnytt? 
Du som är BSL-medlem kan annonsera ut dina båtprylar i Torparnytt. Maila din annons till 
red@bsl.nu senast den 10 januari. 
 

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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