
  
Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen       Nummer 2. Mars 2014. Årgång 26 
 
 

Vårmöte______________ ________________________           
Kom på BSLs vårmöte den 9 april. Mer info hittar du på sidan 3. 
 

Vinteraktivitet och pubkväll 5_april_____ 
På eftermiddagen lär vi oss bla släcka bränder. På kvällen släcker vi törsten istället.  Läs om 

dessa aktiviteter på sidan 5. 

 

Sjösättning! _________________________ ________ 
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Våren, sommaren och båtsäsongen är framför oss! 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET_______________ 

 

Hej alla BSL:are! 
 

I skrivande stund skiner solen och Mälarens is har gett upp. Det 

är nu dags att färdigställa båten för sjösättning. Det positiva med 

tidig islossning är att bryggprojektet kan komma igång tidigare 

än planerat.  Den 28 mars levereras 57 nya stolpar till VFB: s kaj 

på Lövudden för vidare transport ut till Torpstaden. Vår 

stugfogde Evald Håkansson som är vår projektledare räknar med 

att starten på arbeten eventuellt kan komma igång samma vecka. 

Med 10  arbetsdagars produktionstid bör arbetena vara klar 

vecka 15, alltså i god tid före påsk.  

 

Rapport från styrelsemötet 2014-03-10 

Styrelsen beslutade om följande inköp: 

 Provtryckningsutrustning för gasolanläggningar. Utrustningen kommer att finnas till 
låns ute på Torpstaden. 

 För barn- och ungdomsgruppen fotbollar, hinkar, koner, sandsnurra, och sällskapsspel 
upp till klubbhuset. 

 Övriga inköp som budgeterats för Torpstadsanläggningen. 
 

Arbetsinstruktion för styrelse och funktionärer har påbörjats av mig och kommer under året att 

avslutas med hjälp av övriga i styrelsen och funktionärer. Dessa instruktioner är en följd av de 

ny föreslagna stadgarna och enligt § 3 punkt 4 och är tills nu ett förberedande arbete. Jag antar 

att föreslagna ändringarna av stadgarna på vårmötet kan antas och vinna laga kraft. 

 

Ledaren för Båtklubbarnas varav har hört av sig till mig och vi avser, att tillsammans med 

Christer Svensson och Leif Jirhed, planera ett möte i syfte att klarlägga organisation och 

arbetssätt för varvet.  

 

 

 

 

 

Nästa klubbaktivitet som styrelsen svarar för blir vårmötet den 9 april. Jag hoppas på ditt 

deltagande. 

 

/Klas-Göran Gustafson, ordförande 

  

 

Hamnvärdar var under förra sommaren ett uppskattat inslag och det kommer 

därför att genomföras även i år. Frågan kommer att lyftas på vårmötet.  

Du som inte deltar på vårmötet men ändå vill verka som hamnvärd kan 

anmäla ditt intresse till mig via e-post:  ordf@bsl.nu 

 

mailto:ordf@bsl.nu
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Kallelse till BSL:s Vårmöte_________________ 
 
Onsdagen den 9 april klockan 19 

i Jollekappseglarnas anläggning  

på Framnäs. 
 

Klubben bjuder på fika. 
 

Varmt välkomna!  

/Styrelsen 

Dagordning vid BSLs vårmöte 9 april 2014, kl 19.00 
 

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: Årsavgiften 2014 
 

Om du inte betalat årsavgiften, gör det snarast, 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 2014, 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 

 

mailto:sekreterare@bsl.nu
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Mycket av arbetet i BSL görs av vår styrelsen och våra arbetsgrupper. Janne Blomkvist har 

lyckats fånga många av dem på denna bild. 

 Från vänster ser du: Göran Manske sekreterare, Magnus Ericsson tävlingsledare, Christer 

Tengström suppleant i styrelsen, Christer Svensson ledamot i styrelsen, Evald Håkansson stugfogde, 

Anders Nygren ledamot i styrelsen, Patrik Andersson kassör, Klas-Göran Gustafson ordförande, Gill 

Oscarsson barn- och ungdomsansvarig och Andreas Miehling webbmaster. 

 

 

En tips från vår webbmaster Andreas 
 

Gå gärna med i BSLs Facebook-grupp! Där får du snabbt och 

enkelt information av olika slag från styrelsen eller enskilda 

medlemmar. Det kan vara påminnelser om aktiviteter, 

efterlysningar eller kanske en hälsning från semestern. Du 

kan även själv lägga in information om du är med i 

Facebook-gruppen.  

Du hittar sidan om du söker på Båtsällskapet Lögarängen 

 

 
FLERA BSL-BÅTAR SJÖSATTA! 
Efter en exklusiv telefonintervju med Peter Jansson, kan Torparnytt bekräfta att flera BSL-båtar 

redan är sjösatta. Rykten har florerat på sociala medier, bl a på BSLs Facebook-sida, och den här 

gången var ryktena sanna. Peter berättar att Kangaroo och även ordföranden Klas-Göran 

Gustafsons Salka sjösattes i fredags, den 14 mars.   
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Dags för ny vinteraktivitet! 
 

Hjärtstartare och hjärt-lungräddning 
och släckning av brand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Var med och lär dig hur du kan rädda liv! 
Hans Zwicknagel lär oss hur man använder en hjärtstartare och hur man ger hjärt-
lungräddning. Vi har ju en hjärtstartare i Torpstaden, så det är bra om så många som 
möjligt lär sig hur man använder den. 
 

Anders Nygren lär oss mer om brandsäkerhet och de som vill, får prova på att släcka 
brand i docka och prova handbrand-släckare. 
 

5 april kl 14.30- ca 17.30 på Brandstationen Vallby  
 

Anmäl dig till vinter@bsl.nu (Maxantal ca 20 personer) 
 

Välkomna hälsar Vinteraktivitetsgruppen! 
Christer Looström och Anders Nygren  
 
 

 

Before Sail! 
Lördag 5 april kl 18.30, Puben, Brandstationen Vallby 

Träffa båtkompisarna nu när båtsäsongen närmar sig! 

Lättare mat, 150 kr per person. Vin & öl till självkostnadspris 
 

Anmälan sker via mail: klubbm@bsl.nu.  Skriv PUB i ämnesraden, uppge namn, antal 

personer samt telefonnummer i mailet. Begränsat antal platser!! 

 

Väl mött!  

Anders, Marie och Jyrki  
  

mailto:vinter@bsl.nu
mailto:klubbm@bsl.nu
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Information från VFBAB om sjösättningarna 

 

Bokningen öppnar måndagen den 24/3, då kommer hela vårens sjösättningsschema ligga ute 

och vara bokningsbart. Du kommer lätt kunna se vilka tider som finns lediga genom att klicka på 

länkarna i rutan med ”Lediga tider” till höger. 
 

Första schemalagda sjösättning kommer att ske fredag 11/4 på Lögarängen och lördag 12/4 på 

Lövudden. Har du behov av tidigare sjösättning än så, kontakta Jöran Söderberg via email eller 

telefon för att göra upp om det. 
 

Vi kommer på försök att erbjuda ”drop-in” tider för sjösättning i år. Vi kommer att spara ett 

antal tider (3-6) i slutet på varje arbetspass för ”drop-in”, dessa kan bokas från midnatt fram till 

kl. 18 dagen före. Du kan även byta din bokade tid mot en ”drop-in” tid på samma sätt. (Dvs. på 

tisdagen fram till kl. 18 kan du boka eller byta till drop-in tider för onsdagen osv.). Alla lediga 

tider, inklusive morgondagens drop-in tider, kan alltid ses via rutan ”Lediga tider” till höger. 
 

Observera att sjösättningen redan är betald för alla som hyr vinterplats hos VFB AB, du behöver 

bara boka in din sjösättningstid. De som har egen vinterplats i båthus, båtskjul eller på annan 

plats bokar och betalar för sjösättning som vanligt. 

För dagsfärsk information gå in på VFB ABs hemsida, www.vfbab.se 

 

Innan sjösättning kontrollera att: 

 Självlänsen inte är igensatt 

 Alla genomföringar är hela. Ryck i slangar, stäng/öppna/stäng alla kranar 

 Dyvika, logg- och ekolodsgivare är monterade och täta 

 Tätningsbälgar är hela och oskadade då utombordare monterats 

 Utombordsmotor är låst med godkänt motorlås 

 Styrning, gas- och växelvajer fungerar felfritt 

Tipsen är från försäkringsbolaget Atlantica 

 

Tips vid sjösättningen 

 Sjösättningen går oftast ganska fort och lätt, var därför i hamnen i god tid innan din bokade 

tid ifall vi ligger före planen. 

 Anmäl dig till VFB AB’s lyftpersonal direkt när du kommer ner till hamnen så att de vet att 

du är på plats och var din båt står. 

 Anvisa personalen bästa lyftpunkterna för din båt (gäller båtar på vagn). Kranföraren tar 

över ansvaret. 

 Vid transporten, bistå med handräckning och iakttag personalens instruktioner. 

 Kom ihåg att kolla din vinterplats så att inget ligger kvar. Städa av och släng skräp om det 

behövs, båten kommer inte att sjösättas om ytan under och runt båten inte är avstädad. 

Tipsen är från VFB ABs hemsida, www.vfbab.se 

  

http://www.vfbab.se/
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Aktiviteter  i Torpstaden under säsongen 2014 __ 

 

30 april Valborgsmässoafton  

Alla är välkomna till vårbrasa och knytis i 

klubbstugan. 

 

 

 

3-4  maj Vårstädning på Torpis 

Var med och förbered vår anläggning i Torpstaden för sommarsäsongen! Ett roligt sätt att träffa 

nya och gamla klubbkompisar.  

 
20-21 juni 

Midsommarfirande  
Traditionellt midsommarfirande med 

blomplockning och dans runt stången på 

midsommarafton. 

Tipspromenad samt femkamp på 

midsommardagen.  

 
23 augusti  

Kräftskiva & Kräftsegling  
På förmiddagen kräftsegling med individuella lystal utefter erfarenhet, båttyp och tidigare 

resultat. På kvällen kräftskiva i klubbstugan. 

 
27-28 september Höststädning på Torpis 

Vi förbereder vår anläggning i Torpstaden för vintervilan! 
 

Välkommen till BSLs aktiviteter i Torparstan! 

 
 

 

24-25 maj Västerås Skärgårdsdagar  
Utställare och aktiviteter med bl a flytande båtmässa vid färjkajen och Västerås gästhamn  

24-25 maj kl. 10.00–16.00.  

Arrangemang av Västerås & Co 
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LÄGESRAPPORT VFB AB 2014-03-10 

Etableringen på Johannisberg/Lövudden är nu klar. Arbetet har fortlöpt som planerat. På 

Lögarängen och Tegeludden har verksamheten bedrivits som tidigare med en skillnad för 

Lögarängen där ny entreprenör, Kranbilscentralen, skött upptagningen av båtar. Nedanstående 

slutliga statistik för hösten 2013 visar att kundunderlaget totalt sett har ökat. På Lögarängen och 

Tegeludden hade vi i budgeten räknat med några fler. Nedan kommer även en reviderad 

ekonomiuppföljning. 

Upptagning 2012 - 2013 

2013      Budget  Diff 

Lövudden  

- båtstöttor   341 varav 101 med masten på  300  +40 

 -kran   165 varav 12 med masten på  170  -5 

- endast upptagning, 

 båthus el annan egen plats 175 varav 8 hyr stöttor   130  +45 

Lövudden totalt  681    600  +81 

Lögarängen   184 varav 43 på helg   200  -16 

Självupptagare Tegeludden 53    70  -17 
Totalsumma  918    870  +48 
 

2012 

Kraftverksplan  419 varav 62 med masten på 

Lövudden   204 

Lögarängen   163 

Självupptagare Tegeludden 68 

Totalsumma  854 

 

Ekonomi 
Vid den senaste budgetuppföljningen som utförts i december visar den att vinsten blir något 

högre, troligen ca 278 000 kr. Verkligt utfall kan vi se först efter att sjösättningarna är klara till 

försommaren. 

Budget 2013 – 2014 

Intäkter   2 240 000 kr   

Löpande Kostnader  2 228 000 kr  

Beräknad vinst       12 000 kr 

Följande poster påverkar prognoserat resultat: 

Räntekostnad som saknas i budget   22 000 kr 

Avveckling av Kraftverksplan som saknas i budget  30 000 kr 

Uppstartskostnader på Lövudden som saknas i budget                         160 000 kr 

Inget arrende 1/7 – 15/9    -220 000 kr 

Stadens andel i avvecklingskostnaderna   -80 000 kr 

Ökade intäkter    -178 000 kr 

Summa ökat prognoserat resultat   266 000 kr 
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I budgetuppföljningen kan vi också konstatera att Lögarängen och Tegeludden inte bär sina egna 

kostnader fullt ut. Detta beror på för få båtar jämfört med budget och för Lögarängen även att 

tiden för upptagning per båt blev längre än beräknat. De ökade intäkterna beror på att vi fått fler 

kunder på Lövudden. Sammantaget finns därför all anledning för styrelsen att se över 

prissättningen till verksamhetsåret 2014 – 2015. Ovanstående statistik utgör också ett bra 

material till budgetarbete inför verksamhetsåret 2014 – 2015. 

 

Budgetuppföljning 131204 avseende Lögarängen och Tegeludden 

Kostnader och intäkter 

 

Lögarängen  

Arrende               287 500 

Personalkostnad                          32 000 

Lyft upp och ner                      350 000 ner är fortfarande en prognos 

Summa Kostnader              669 500 

Intäkter                                 513 440 

Underskott                             -156 060 kr Tb = 76 % 

 

Tegeludden  

Arrende                   62 500 

Intäkter                                        46 971 

Underskott                               -15 529 kr Tb = 75%        

 

Bommar 
Nuvarande tre bommar till områdena Johannisberg/Lövudden kommer att bibehållas med 

samma kod till alla tre. Du som inte har koden ringer Jöran Söderberg på 073-595 75 65 och 

erhåller den av honom. 

 

Båtskjul till VFB :s maskiner och utrustning 
VFB överväger att bygga ett eget båtskjul allt i syfte att minimera kostnaderna. Niklas har fått 

prisuppgift av två entreprenörer. Förmånligast är Karis Bygg och Miljösanering 135 700 kr eller 

140 200 kr beroende på grund. I första fallet är det lecablock och i det andra fallet är det 

betongslipers. Beslut tas på nästa styrelsemöte 8 april. Finansiering sker med egna medel och 

belastar därmed bolagets balansräkning. 

 

Arbetsinstruktion för styrelse och VD 
”Arbetsinstruktion för styrelse och VD med attest- och delegeringsordning” har antagits av 

VFB:s styrelse den 2014-01-21. 

 

Rapport från BSLs ledamot i VFBABs styrelse, Klas-Göran Gustafson 
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BSL-kalendern 2014___________________________  

 

24 mars   Bokningarna för sjösättningarna öppnas, se www.vfbab.se 

5 april  Vinteraktivitet Hjärt-, lungräddning och brandsäkerhet 

5 april  Pubkväll Before Sail 

9 april  Vårmöte 

11 april  Sjösättningarna startar på Lögarängen 

12 april  Sjösättningarna startar på Lövudden 

28 april  Styrelsemöte 

30 april  Valborgsfirande i Torpstaden   

3-4 maj  Vårstädning och våröppning i Torpstaden 

20-21 juni  Midsommarfirande i Torpstaden 

18 augusti  Styrelsemöte 

23 augusti  Kräftskiva och kräftsegling 

2 sep  Torparnytt 3 

27-28 september Avslutningshelg i Torpstaden 

6 oktober  Styrelsemöte  

28 okt  Torparnytt 4 

10 nov  Styrelsemöte 

12 nov  Årsmöte 
  

http://www.vfbab.se/
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Sänkt hastighet i farleden 
Landsort-Södertälje 
Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat om 
sänkt maxhastighet förbi öarna Regarn och 
Oaxen i farleden mellan Landsort och 
Södertälje. Hastigheten sänks från 12 till 7 knop 
under en sträcka av tre kilometer, för att minska 
risken för stranderosion. 
– Fartygen har ökat i antal och storlek, vilket 
fått problemen med erosion att accelerera. Sänkt hastighet innebär tio minuters förlängd 
transporttid för de stora fartygen, och det anser vi vara motiverat utifrån de miljömässiga 
vinster beslutet innebär, säger Karin Bergh, chefsjurist på Länsstyrelsen. 
 
Källa och karta: Länsstyrelsen i Stockholm 
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Kontaktuppgifter____________________________________________ 
 

Ordförande Klas-Göran Gustafson ordf@bsl.nu 
Sekreterare Göran Manske  sekreterare@bsl.nu 
Kassör Patrik Andersson  ekon@bsl.nu 
Ledamot, Anders Nygren  klubbm@bsl.nu 
Ledamot, Christer Svensson ledamot@bsl.nu 
Suppleant Jyrki Kaipainen  suppl1@bsl.nu 
Suppleant Christer Tengström suppl2@bsl.nu 
Stugfogde Evald Håkansson  stugfogde@bsl.nu  
Tävlingsledare Magnus Ericsson tavl@bsl.nu 
Barn- o ungdomsgruppen Gill Oscarsson ung@bsl.nu 
Webbmaster 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 2 september       ___________ 
 

Vill du visa eller skriva om något i nästa Torparnytt? 
Maila din bild eller text till red@bsl.nu senast den 22 augusti. 
 

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 22 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  

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
mailto:red@bsl.nu

