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Städhelg och Pub-kväll_____________________ 
Nu är det inte så långt kvar tills vi ska förbereda Torpstan för vintern. Och senare i höst är det 

dags för en favorit i repris: Pub-kväll på brandstationen. Läs mer om aktiviteterna på sidan 3. 

 

Vad har hänt i Torpstaden i sommar?___           
BSLs stugfogde berättar om förbättringar på vår anläggning i Torparstan. Se sidan 5. 
 

Information från VFBAB___________ _______ 
Det hittar du på sidorna 7-10.  
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET_______________ 

 

Hej alla BSL:are! 
 

Hoppas ni haft ett ha rligt ba tliv denna varma sommar. Skolorna 

har startat och sommaren ga r obo nho rligen mot sitt slut.  
 

Under sa songen har, tills nu, fo ljande fo rba ttringar pa  

Torpstadsanla ggningen utfo rts: 

 Bryggprojektet har slutfo rts 
 Bottenrensning har utfo rts och de massor som lagts upp 

pa  gra smattan kommer att slutbehandlas na sta a r 
 Tra ska rm runt den nya fo rra dscontainern har slutfo rts 
 Ny a kgra sklippare har ko pts in 
 Tva  nytillverkade badstegar i rostfritt har monterats vid bastun 
 Gasoldriven myggfa ngare har ska nkts till klubben av en medlem. 

 

Pa  medlemmarnas va gnar vill jag framfo ra ett tack till va r stugfogde Evald Ha kansson fo r hans 

insatser med bryggprojektet, bottenrensningen, tra ska rmen och mycket mer. Ett tack skall ocksa  

riktas till Mattias Oscarsson som genom sitt fo retag sponsrat de tva  nya badstegarna. 

Å kgra sklipparen har vid ett tillfa lle skadats och da r har Lars Åndersson gjort en insats med att 

reparera den och det tackar vi fo r. Tack a ven till va ra hamnva rdar som gjort en fo rtja nstfull 

insats. Tack Dan fo r myggfa ngaren. 
 

Pa  styrelsemo tet den 18/8 rapporterade Evald om ett olyckstillbud som uppstod na r en person 

simmade under mittbryggan. Ett ro r under vattnet skadade denna persons fot sa  illa att 

sjukhusbeso k i Eskilstuna var no dva ndig.  Genom Ånders och Jyrkis fo rsorg kommer vi att 

fo rso ka genomfo ra dykning fo r att om mo jligt undanro ja alla faror fo r skador. Vidare har 

styrelsen beslutat att skrota de tva  seglingsbra dor som finns i klubben, da  de har omfattande 

skador. Fo r framtida bruk kommer ocksa  klubben att kra va flytva star vid anva ndning av bra dor. 

Du som har bra da, som a r gott skick och inte anva nds, fa r ga rna ska nka dem till klubben. 
 

Valberedningenhar beso kt styrelsemo tet och fo redrog sina kommande uppgifter info r a rsmo tet i 

november. Mer om detta la ngre fram i detta nummer. Jag vill ha r meddela att jag till 

valberedningen framfo rt min o nskan om att fa  avsluta mitt uppdrag som ordfo rande ett a r 

tidigare a n de tva  a r som jag blivit vald pa . Ska let a r att min privata arbetssituation har blivit mer 

betungande. 
 

Uto ver mig sja lv har tva  personer, som utfo rt sitt uppdrag professionellt och fo r klubben ett 

va rdefullt sa tt, valt att inte sta  till fo rfogande fo r omval. Dessa a r kasso ren Patrik Åndersson och 

stugfogden Evald Ha kansson. 
 

Valberedningen har en tuff uppgift att so ka kandidater och du som har fo rslag pa  la mplig person 

som kan tra da in i na gon av dessa tre viktiga funktioner uppmanar jag att kontakta 

valberedningen, Barbro Brunman barbro_brunman@hotmail.com. 
 

Na sta aktivitet ute pa  Torpstaden blir avslutningshelgen 27 – 28/9 da  vi fo rbereder 

anla ggningen fo r vintern. Fo rta ring och samvaro i klubbhuset pa  kva llen den 27: e a r att va nta. 

Varmt va lkomna. 

/Klas-Göran Gustafson, ordförande 

  

mailto:barbro_brunman@hotmail.com
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27-28 september Höststädning på Torpis____ 

 

Vi förbereder vår anläggning i Torpstaden för vintervilan. Som vanligt ska stugan städas och 

sommarens utrustning stuvas undan. Det finns ved som behöver sågas och klyvas till nästa 

säsongs bastubad. Kanske är det något som behöver lagas?  

 

Alla är välkomna att hjälpa till! 

Städhelgen är ett bra tillfälle att lära 

känna sina klubbkompisar. Arbetet 

brukar inte vara så betungande och 

vi har tid med pauser ibland också. 

 

Klubben bjuder alla på korv och bröd 

till lunch och ärtsoppa i stugan på 

kvällen. 

Välkomna! 

 

 

 

 
 

After Sail!  

Lördag 1 november,  

start kl 18 med mingel. 
Puben, Brandstationen, Vallby 

 

Lättare mat 150 kr per person. Vin och öl till självkostnadspris. 

Dans, mingel och trevligt sällskap utlovas! 
 

Anmälan sker via mail: klubbm@bsl.nu.   

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

OBS! Begränsat antal platser!! Först till kvarn… 
 

Väl mött i PUBEN After Sail!   

Anders, Jyrki & Marie  
 

Bilder från höststädningen 2013 

mailto:klubbm@bsl.nu
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Sommaren på "Torpis"______________________ 
Torparstaden har under va ren och sommaren fa tt ett delvis a ndrat utseende. Den la nga 

mittbryggan har blivit rak och i va g. Det finns a ven ett antal ro da ango ringsbojar utlagda. O vriga 

bryggor har ocksa  ra tats och fo rba ttrats. 
 

"La ngbryggan" har renoverats och fo rsetts med nya pa lar som slagits ned till betryggande djup 

av Markstro ms Entreprenad ÅB, som la mnade ba sta anbud, och som utfo rt entreprenaden till 

full bela tenhet. 
 

Sjo botten har a ven renoverats och a tersta llts i ursprungligt skick, vilket har inneburit att en del 

massor flyttats upp pa  land. Dessa massor kommer att bearbetas na sta va r efter det att 

so nderfrysning har skett. 
 

De ro da bojarna a r fo rankrade med ny ka tting till bottenstenar av betong pa  ca 450 kg. Bojarna 

a r utlagda med 4 meters avsta nd och a r avsedda fo r tva  ba tar. 
 

Nya badstegar a r uppsatta vid "badbryggan" av Mathias Oskarsson. 

Fo r att ha lla gra smattan i trim har ny gra sklippare anskaffats da  den gamla var ba de utsliten och 

so nderrostad. 
 

Under ho gsa song har vi haft ma nga ga stande ba tar och vi har fa tt ma nga bero mmande vitsord 

som en av Ma larens ba sta klubbholmar. Hamnva rdarna har utfo rt ett bra jobb och det 

ekonomiska resultatet har o vertra ffat ba de budget och fo rra a rets resultat. 
 

Med fo rhoppningar om en fortsatt bra verksamhet i god anda avslutar jag rapporten fra n 

”Torpis” denna ga ng. 

 

Evald 

Stugfogde. 
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Kräftsegling och Kräftskiva 23 augusti 2014_ 

I Kräftseglingen 2014 fick vi kora Erik och 

Helene Mårtén som segrare. Grattis!  

På andra plats Bengt Ericsson med dotter 

Lena Råberg som gast. På en tredje plats 

seglade Patrik och Rita Andersson in med 

Kenneth Brunman som gast (Skulle inta han 

segla själv?).  

I år fick alla till och med äran att se Håkan 

Slagbrand på skepparmötet och på banan.  
 

Stort tack alla inblandade! Vi ses nästa år 

med en riktig kryss-länsbana så det blir lite 

mer action.  

/Magnus Eriksson. 

 

 
Vinnarna i årets kräftsegling  

Erik och Helene Mårtén på båten Tora. 

 

På kvällen avnjöts kräftor i en fullsatt klubbstuga, där stämningen var på topp. Extra glada var 

nog vinnarna i seglingen, som även vann en av storvinsterna i kvällens lotteri.  

 

 

 

Höstkroken 12-13 september 2014____________ 
 

WSS stora seglingsevent ”Höstkroken inshore 2014” arrangeras i år den 12-13 september  
(13 september seglingsdag). WSS utlovar kappsegling på sjön och massor av aktiviteter på land 
för både kappseglare, publik och anhöriga. 
 
Kappseglingen är i år uppdelad på två klasser 

- Cruising , lite enklare segling på kortare bana så att fler, även ovana, kan delta. 
- Raceklassen, lite längre kryss/länsbana, för dig som vill fajtas om topplaceringarna eller 

jämföra dig med andra liknande båtar. 
Sista anmälningsdag är den 7 september. 

I skrivande stund (31 augusti) är sju BSL-båtar anmälda (Daniel Hedlund, Janne Blomkvist, Peter 

Jansson, Calle Helin, Mats Lundberg, Bertil Johansson och Bengt Ericsson). 

Önskas mer information om Höstkroken gå in på www.wss.se 

https://www.facebook.com/bengt.ericsson.75
https://www.facebook.com/lena.raberg.9
https://www.facebook.com/rita.andersson.129
https://www.facebook.com/hakan.slagbrand
https://www.facebook.com/hakan.slagbrand
https://www.facebook.com/magnus.b.eriksson
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Från Valberedningen_____________________________ 
 

Valberedningen består i år av Kjell Holm, P-O Marklund, Anders Blomqvist och Barbro Brunman.  

Vår utgångspunkt vid framtagning av förslag på personer till styrelse är självklart våra stadgar, 

och följande utdrag är det som anges allra först.  

§1 
Ändamål 

Sällskapet är en allmännyttig, ideell friluftsorganisation och har som ändamål att verka för 
medlemmarna genom  

 att främja kamratlig och sjösportslig samvaro till sjöss och lands, 
 

Allt engagemang och arbete inom föreningen bygger på medlemmars frivilliga insatser.  Allas 

bidrag i kombination med en väl fungerande styrelse är en förutsättning för vår ständiga 

utveckling.  

1960 när våra stadgar antogs första gången var slipverksamheten en viktig del. I Torparstaden 

fanns en enkel brygga. Numera sköts slipverksamheten till största delen av vårt samägda bolag 

VFBÅB och ”Torpis” beskrivs i boken Gästhamnar i Mälaren som en pärla.  

Vår nuvarande styrelse och stugfogde har under ett antal år arbetat med det tunga projektet att 

planera och projektera för att säkra brygganläggningen för kommande år. Som vanligt har också 

många andra medlemmar bidragit på många olika sätt. Dock har det tyngsta lasset dragits av 

ordförande, kassör samt stugfogde. Alla tre har sagt att de önskar avstå sin plats. Vi har även en 

hel del ordinarie byten så vi behöver hjälp med många namn.  

Förutom förslag på personer ni känner förtroende för, som skulle gilla att jobba i en förening så 

är det också helt OK att kontakta oss och berätta att just DU som läser detta har erfarenhet som 

vi behöver. Det kan vara allt från hur man kan påverka myndigheter att utveckla våra farleder 

till hur vi skulle kunna minska energiåtgången i vår anläggning.  

 

Valberedningen kommer också som vanligt att ringa runt, prata på bryggorna och lägga örat mot 

vattnet för att fånga upp namn på lämpliga kandidater. 

 

Men vi behöver ER hjälp att hitta personer till vår styrelse som tillsammans med oss 

medlemmar fortsätta att bygga och utveckla ”sällskapet”__”som skall främja kamratlig och 

sjösportslig samvaro till sjöss och land” 

 

Maila eller ring oss. Veckorna går fort och snart är det årsmöte.  

 

Våra mailadresser 

Barbro Brunman barbro_brunman@hotmail.com  

P-O Marklund pommarklund@tele2.se 

Anders Blomqvist barbro-anders@hotmail.com 

Kjell Holm  k.konrad@telia.com                 

 

Vid pennan Barbro Brunman 
 

 

mailto:barbro_brunman@hotmail.com
mailto:pommarklund@tele2.se
mailto:barbro-anders@hotmail.com
mailto:k.konrad@telia.com
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LÄGESRAPPORT VFB AB 2014-08-19 
Ekonomi 

Helårsrapporten 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). Beräknad vinst efter bokslutsdisposition ca 100 000 kr. Prisnivåerna för 

uppställningsplatser och sliptagning kommer därför att vara oförändrade från föregående 

verksamhetsår.   

 

Budget 2014/2015 

Intäkter  2 498 448 kr 

Kostnader  2 427 200 kr 

Budgeterad vinst       71 248 kr 
 

Budgeten utgår från oförändrade priser och samma volym på Lövudden och en ökad volym på 

Lögarängen med ca 60 båtar som utgörs av SMT: s kundbåtar. 

 

Nytt för verksamhetsåret 2014/2015 

I VFB går vi för första gången in i ett som vi kan kalla för normalår. Verksamhetsåret startar 1 

juli och löper till 30 juni året därpå. All avetablering på kraftverksplan är klar. Nytt för i år är att 

också VFB tecknat samarbetsavtal med Svensk Marinteknik AB (SMT) för verksamheten på 

Lögarängen. Syfte är att gemensamt få en ökad lönsamhet i verksamheten med arrendeavgifter 

och båthantering för både VFB och SMT. Med denna åtgärd undviker vi underskott i 

verksamheten och kan också då låta priserna vara oförändrade. Här har du som kund, på 

Lögarängen, möjlighet att välja SMT eller VFB för vinterförvaring av din båt, dock är det SMT 

som lyfter samtliga båtar. Läs mer på respektive företags hemsida. Båtägare som vill ha stående 

mast kvar på sin båt under vintern hänvisas till Lövudden. 

 

Höstens sliptagningar 

Lövudden 

Schemat för upptagning är i stort sett klar, återstår lite puts och att öppna det på hemsidan. I 

huvudsak så gäller tisdag, torsdag, lördag och söndag som upptagningsdagar, med start den 18 

september. Måndag, onsdag och fredag är reserverade för att användas om någon av 

upptagningsdagarna drabbas av hårt väder. Mobilkran för de båtar som är för tunga för 

pelarkran planeras att köras några fredagar i oktober, oklart vilka. Upptagningsdagar i övrigt 

framgår av VFB hemsida, bokningssystemet, www.vfbab.se, bokning kan ske med början av 

september. 
 

Lögarängen 

Upptagning som tidigare, fredagar och lördagar med början 19:e september och fram till sista 

båt står på land. Bokning kan ske med början av september på VFB hemsida www.vfbab.se.  

De båtägare som väljer att vara kund hos SMT kontaktar dem, www.svenskmarinteknik.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. 

Tegeludden 

Klart för upptagning, inte några åtgärder från VFB:s sida 

http://www.vfbab.se/
http://www.vfbab.se/
http://www.svenskmarinteknik.se/
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Prislista vinterförvaringstjänster, VFB 

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

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 

pallningsmaterial till anvisad plats under 

sommaren 

Vinteruppställning 

Tegeludden för 

självupptagare 

Vinterplats Upptagning på egen vagn, Transport, 

Uppmärkning av vagn med hyresavtal, 

Bortforsling av vagn till anvisad plats 

under sommaren 

 

Prislista för vinterförvaringstjänster men innehåll enligt ovanstående tabell. 

Tjänst Priser medlemmar Priser övriga 

 Serviceavgift 

(per säsong) 

Pris vinterplats per 

m2 (båtens längd * 

bredd) 

Serviceavgift 

(per säsong) 

Pris vinterplats 

per 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 

Lögarängen – lyft på 

helg 

1 500 kr 65 kr/m2 1 875kr 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 ÅB 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 till 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 t.ex. 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 t.ex. 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 t.ex. kunder med eget 

båthus 
120 kr per styck 150 kr per styck 

 

Prislista vinterförvaringstjänster, SMT 

För Prisinformation om SMT: s tjänster för kunder på Lögarängen kontaktas SMT, 

www.svenskmarinteknik.se. 

http://www.svenskmarinteknik.se/
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Avtal om regler och villkor för uppställning av båtar på land inom VFB AB: s 

markområden 

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. Dessa gäller även för SMT: s kunder på 

Lögarängen. 

Giftfri blödande bottenfärg är för dagen godkänd att användas. På sikt kommer VFB inte att 

hantera båtar med den färgen. Om så ändå kommer att ske måste båtägaren själv bära den extra 

kostnaden som uppstår. För att få en uppfattning om antal båtar som använder denna färg 

kommer frågan att ställas i samband med nu kommande bokningar. Respektive klubb har här ett 

ansvar att via sina kanaler informera klubbmedlemmarna om VFB: s avsikter. 

Kontaktpersoner 

För VFB 

Jöran Söderberg tel: 073-595 75 65, e-post: joran.soderberg@vfbab.se 

För SMT 

Tommy Holmberg tel: 0705-66 99 76, e-post: tommy@svenskmarinteknik.se 

 

Vårens 

sjösättning/statistik 
 

Lögarängen-helg 42 

Lögarängen-vardag 125 

Lövudden-mobilkran 17 

Lövudden-pelarkran 305 

Lövudden-ramp 329 

Totalsumma 818 

 

/Rapport från BSLs ledamot i VFBABs styrelse, Klas-G Gustafson 

Foto från vfbab.se 

http://www.vfbab.se/
mailto:joran.soderberg@vfbab.se
mailto:tommy@svenskmarinteknik.se
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Planerad ny sträckning av farleden vid Sandskär_____ 

 

Istället för att runda Sandskär på södra sidan är planen att farleden ska gå mellan Sandskär och 

Skåpholmen (det större orangemarkerade området nedan).  För intresserade finns mer 

information på www.sakrafarleder.se (klicka på flik ”Ånsökan till Mark- och miljödomstolen”). 

 

 

 

 

En tips från vår webbmaster Andreas 
 

Ga  ga rna med i BSLs Facebook-grupp! Da r fa r du snabbt 

och enkelt information av olika slag fra n styrelsen eller 

enskilda medlemmar. Det kan vara pa minnelser om 

aktiviteter, efterlysningar eller kanske en ha lsning fra n 

semestern. Du kan a ven sja lv la gga in information om du 

a r med i Facebook-gruppen.  

Du hittar sidan om du so ker pa  Ba tsa llskapet Lo gara ngen 

 

http://www.sakrafarleder/
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 Checklista vinterförvaring 

Inför upptagning kontrollera att: 

- Båten har rätt viktfördelning och är stuvad så att inget välter vid lyft 

- Propeller och logg är lyftmarkerade 

- Båten är tömd på stöldbegärliga tillbehör.  

- Vagga, bockar och stöttor är oskadade 

- Presenningen aldrig surras i båtens bockar eller stöttor 

- Dyvikan tas bort så att snö-, regn- och kondensvatten som kommer in i båten  

kan rinna ur båten. 
 

Tipsen är från försäkringsbolaget Atlantica 
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BSL-kalendern 2014_________________________________ 

1 september  On-linebokning för upptagningar beräknas starta 

13 september  Höstkroken, Westerås SS 

18 september  Upptagningarna beräknas starta 

27-28 september Höststädning i Torpstaden 

6 oktober  Styrelsemöte  

28 okt  Torparnytt 4 

1 nov  Pubkväll 

10 nov  Styrelsemöte 

12 nov  Årsmöte 
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Resebrev från Lise och Johan___________________ 

 

Efter en härlig säsong på Green Island med kiteande säkert 150 av 180 dagar var det skönt för 

våra kroppar med en paus. Maj närmade sig och det var dags att ta sig till Curacao för att ta upp 

Corinne på land och ta flyget till Sverige för att träffa vänner, familj och tjäna ihop lite pengar. 
 

Seglingen ner gick bra, tyvärr ingen lycka med fiskefångsten men en bra slör gjorde att vi  med 

spirade segel kunde ta oss med en snittfart på  6 knop de 500 distansen. Åskvädren syntes bara i 

horisonten och tom squallen höll sig på avstånd. 
 

Curacao tillhörde förr 

Holländska Antillerna men 

sköter sig nu själva. Vi hade 

bestämt oss för att låta Curacao 

marina hantera upptagning och 

förvaring eftersom vi hört 

mycket gott om dem och haft 

vänner som lämnat båten där. 

Corinne fick ligga vid brygga de 

första 2 veckorna medan vi tog 

ner och sköljde av allt ute på 

däck. Segel och tampar och allt 

löst ute fick stuvas ner inne i 

båten. Alla stuvfack torkades ur 

med vinäger för att hålla mögel 

borta och alla torrvaror slängdes så inga baggfamiljer ska växa sig stora medans vi är borta. 

Kläder och sänglinnen förpackades i vakumpåsar, toaletter och avloppstankar rengjordes. Ugn, 

grill och spis fick storrengöring så kackerlackorna inte ska hitta in.  
 

Vi byggde även om i vår ankarbox där kättingsförvaringen varit dålig gjord och saltvatten har 

stått längst ner hela tiden vilket gjort att vår rostfria kätting börjat få lite porer i sig. Eftersom vi 

ändå varit missnöjda med beslutet att ha rostfrikätting som har en lägre brottsgräns än en 

galvad så har vi nu köpt en hightest galvad kätting och byggt en ordentlig box till den där den 

kan ligga torr.  
 

Curacao marina har en mycket 

smidig upptagningsvagn som lyfter 

upp till 60 tons båtar. De var väldigt 

försiktiga när de tog upp vår tunga 

dam och placerade henne på planen 

där man får jobba med båten. 

Sedan var det 1 vecka med polering 

av skrov och slipning av 

vattenlinjen. Den ska höjas med 12 

centimeter och är anledning till att 

Corinne behövde stå på land ett tag 

för att torka upp. Där slipade vi 

bort toppcoaten och när vi kommer 

ner igen ska det läggas på epoxi 

några varv och sedan bottenfärg.   
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Nu har vi varit i 

Sverige i nästan 

tre månader och 

snart är det dags 

att åka hem igen 

till Corinne. 

Vädret som i juni 

började 

förskräckligt kallt 

har ju blivit en 

riktig 

kanonsommar 

med temperaturer 

som vi är vana vid.  

 

 

Vi har hunnit 

träffa alla nära 

och kära, 

jobbat ihop 

lite pengar 

och byggt oss 

en kite 

surfbräda och 

en foil som 

Johan lärde sig 

åka på innan 

vi gav oss till 

Sverige.  

 

 

Vi har ätit oss nöjda på färskpotatis och sill och är nu mer än redo att åka tillbaka till värmen och 

vårt lugna liv med full fokus på kitening och hålla Corinne i skick. 
 

Spännande bli det att komma ner och se hur det ser ut i Corinne efter att varit bort i tre 

månader. Mögel, kackerlackor, råttor? Vi hoppas på det bästa och ser fram emot att ta oss upp 

till Green Island för ännu en säsong med kitening. 

Lise och Johan 
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Kontaktuppgifter styrelse och arbetsgrupper___________ 
 

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 28 oktober       ___________ 
 

Vill du visa eller skriva om något i nästa Torparnytt? 
Maila din bild eller text till red@bsl.nu senast den 17 oktober. 
 

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 17 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  
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