
 

  

Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen                Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 
 

  

Välkommen till Vårmötet___________________ 
Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och 

dagordningen på sidan 3. 

 

Två båtaktiviteter __________________________           
Välkommen till Gullbergs den 18 mars för båtvårdstips och till Hjertmans den 28 april på en 

klubbkväll speciellt för oss i BSL. Läs mer på sidorna 4-5. 

 

VFBAB _________________________________________ 
Klas-Göran Gustafson ger oss senaste nytt från VFBAB. Läs mer på sidorna 13-14.  
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ORDFÖRANDE HAR ORDET____  

 

Ni har väl bokat in kvällen den 9 april för att delta på 2015 års vårmöte? 

Om inte så är det hög tid att planera för den kvällen med klubben och ta 

del av vad som hänt under vintern och vad som är på gång framöver. Vi 

kommer att presentera vår miljöpolicy, gå igenom svaren i 

medlemsenkäten och mycket mer. Väl mött. 

När det handlar om segling så startar tisdagsträningarna för kölbåtar den 12 maj, så alla kan få 

möjlighet att trimma in sina besättningar inför sanktionerade tävlingar i sommar. Ni som är 

vana tävlande kan gärna ta med er ungdom/nybörjare på båten så att fler får möjlighet att känna 

på tävlingsmomentet i seglingen.  

Segling för ungdomar i Västerås pågår under JKVs regi. Det är många av våra medlemmars barn 

som har och håller på att träna och tävla hos JKV.  Helgen 23-24 maj kommer JKV att arrangera 

Elitserie för E-jollar, Rikskval för Optimister och GP för Laser. Det kommer mer än 220 seglare 

som vill tävla. JKV har vädjat om att de behöva hjälp både före och under tävlingsdagarna. Finns 

det BSLare som kan och vill stötta så kan ni höra av er till Margaretha Holmgren. Ni hittar 

hennes kontaktuppgifter på JKVs hemsida.  

På sidan 7 i Torparnytt kan ni läsa om nyheten att BSL ansökt om medlemskap i Ridöns 

Intresseförening. Eftersom Ridön är viktig för våra medlemmar så är det här en möjlighet att 

vara med och utveckla ön. Vi kommer även att kunna delta på Intresseföreningens aktiviteter. 

När det gäller medlemsenkäten så är det glädjande att vi har fått in många svar. Dock vill vi ha in 

ännu fler. Det positiva är att många utrycker sin glädje över att vi har en fin och välskött 

anläggning. Där vi kan förbättra oss är framförallt att bjuda in till 

- långborden när vi sätter oss på kvällarna och äter 

- bastun när vi tänder upp 

- aktiviteter och promenader  

Det kan räcka med orden ”det finns plats” för att den som inte varit ute på anläggningen skall 

känna sig välkomnad. Det finns också några som har nämnt att man vill vila och bara vara när de 

kommer ut och det ska också respekteras. Vi kommer på vårmötet att ta upp mer från enkäten.  

Vi i BSL är många olika individer med stor och bred erfarenhet. Det är ju just det som är BSLs 

styrka. Låt oss tillsammans fortsätta odla vår ”kamratliga och sjösporsliga samvaro till sjöss och 

land”.  

Parkeringsfrågan kommer vi säkert att höra mycket om i sommar när vi alla har sjösatt. Mer 

information finns i egen artikel på sidan 8 och när mer info kommer så skickar vi ut per mail. 

Önskar er alla en underbar sommar och ta tillvara stunden, Carpe Diem. 

 

Väl mött på sjön önskar 
Barbro Brunman, Ordförande  
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Kallelse till BSL:s Vårmöte_________________ 
 

Torsdagen den 9 april  

klockan 19.00 

på Fritidsbåtmuséet,  

Ångkraftsvägen 5  
 

 

Klubben bjuder på fika. 
 

Varmt välkomna!  

/Styrelsen 

Dagordning vid BSLs vårmöte  
 

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) Tävlingsgruppen 

d) Anläggningsgruppen 

e) Vinteraktivitetsgruppen 

f) VFBAB 

g) Övriga rapporter 

8. Övriga ärenden 

9. Avslutning    

 

 

 

     

  

 

Har du inte betalat årsavgiften? 

Gör det i så fall snarast så undviker du förseningsavgiften på 100:-.  

När du betalar, kom ihåg att ange namn, adress och medlemsnummer  

så att vi ser vem pengarna kommer ifrån. 
 

Kontakta BSLs sekreterare om du tex bytt adress, e-postadress  

eller inte längre önskar vara medlem i BSL 

via mail sekreterare@bsl.nu eller tel 070-534 45 72. 
 

/Göran Manske, sekreterare och Kjell Holm, kassör 

mailto:sekreterare@bsl.nu
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Båtvårdstips inför vårrustningen!____________  
 

Onsdagen den 18 mars kl 18 
Hos Gullbergs Marina, Varvsgränd 8, Västerås 
 

Tommy Gullberg delger oss sina kunskaper om hur man återskapar båtens 
forna glans.  
 

Tommy kommer också att ge tips och råd på hur man på bästa sätt 
reparerar mindre gelcoatskador, och hur man sedan i olika steg polerar upp 
båtskrovets yta.   
 

Ett tillfälle för alla som vill hålla båten i toppskick!  
 

Välkommen! 
/Tommy Gullberg Gullbergs Marina, Anders Nygren, BSL 

 
 

BSLs medlemsenkät på hemsidan_____________ 
Vi har fått in en hel del svar på vår medlemsenkät. Stort tack för det! Resultaten kommer att 
presenteras på vårmötet och tas upp på nästa styrelsemöte.  
Ni som inte svarat på enkäten: Fram till den 31 mars har ni chansen att vara med och påverka. 
Passa på och svara! Det går fort och är givetvis helt anonymt. Vad gör vi bra, vad kan göras 
bättre? Saknas något på Torpis? Fler eller färre evenemang?  
 

Enkäten finns här: http://bsl.nu/enkat 
 

Tack på förhand! 
/Webbmaster Andreas Miehling 
 
Här är en sammanfattning av svaren vi fått in hittills: 
 

Positivt:  
Fler positiva än negativa röster. Medlemmarna uppskattar vår fina klubbholme. Positivt med klubbens 
insatser kring hjärtstartare och bryggan.  
 

Negativt:  
Gruppbildning, småpåvar som styr och negativ inställning till besökare.  
 

Evenemang:  
Några fler evenemang är välkomna, t.ex. gruppresa till båtmässan, kick-off, föreläsningar eller film för 
barnen. Bra med evenemang som hjälper till att medlemmar kan lära känna varandra. Dock mindre 
uppstyrda befintliga evenemang, t.ex. vid midsommar.  
 

Anläggningen:  
Fler bryggor och fenderplankor för mindre båtar. Elstolpar med högre kapacitet. Fler bord, varmdusch och 
pingis.  
 

Barn/Ungdom:  
Liten sandstrand önskas, enklare basturegler för barn och kompletta leksaker.  
 

Hamnvärd/bemötande:  
Mindre uppstyrt när ankommande båtar väljer bryggplats. Mer välkomnande mot medlemmar och gäster. 
 

Hjälpa till/arbeten:  
Lägg ut listor med uppgifter där medlemmar kan skriva upp sig om de vill hjälpa till. Höststädningen en 
vecka tidigare. 

http://bsl.nu/enkat
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Klubbkväll för BSL hos Hjertmans Båttillbehör  

 
 

Tisdag 28 april kl 18-21  
 

I nya butiken på  
Sjöhagsvägen 6,  
Västerås 
  

 
 
 
Vi kommer att ha leverantörer på besök från: 
  
EXIDE, TUDOR Batterier För- och nackdelar med olika batterityper 
  
HEMPEL FÄRGER   Bottenfärg och grundfärg 

Båtvård, polering, rengöring mm. 

  
GARMIN   Plottrar och ekolod 

Kompasser 
Övriga instrument 

 
COMSTEDT  Nya toaregler 2015 

Vad är det som gäller och 
  vad behövs det för utrustning mm. 

   
THERMOPRODUKTER  EFOY bränsleceller 

Gasol mm. 

  
   
  
  
 
 
 
 
Välkomna! 
 
Mikael, Tobbe, Anders, Andreas  
och Mårten från Hjertmans 
och Anders Nygren, BSL 
 
  
 

 

Vi kommer att ha speciella erbjudanden för er under kvällen 
samt rabatt på övrigt sortiment! 
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Aktiviteter  i Torpstaden  2015  

 

30 april Valborgsmässoafton  

Alla är välkomna till vårbrasa och knytis i klubbstugan. 

 

9-10  maj Vårstädning i Torpis 

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

nya och gamla klubbkompisar.  

 

19-20 juni Midsommarfirande  
Traditionellt midsommarfirande med 

blomplockning och dans runt stången på 

midsommarafton. 

Tipspromenad samt femkamp på 

midsommardagen.  

 
 

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

resultat.  På kvällen kräftskiva i klubbstugan. 

 

26-27 september Höststädning på Torpis 

Vi förbereder vår anläggning i Torpstaden för vintervilan! 
 

Välkommen till BSLs aktiviteter i Torparstan! 

 
                                

                           Tisdagsseglingar  
 

Tisdagen den 12 maj är det dags för den första av säsongens tolv tisdagsseglingar  

på inre Västeråsfjärden. På tisdagsseglingarna ”övar” man på att kappsegla.  

Var med och delta eller titta på från Lögarängspiren.  
 

Mer information kommer att finnas på facebookgruppen ”Tisdagssegling Västerås”. 
Om du är intresserad av att vara funktionär, kontakta Magnus Eriksson via mail: 

tavl1@bsl.nu 

/Magnus Eriksson 

mailto:tavl1@bsl.nu
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BSL medlem i Ridöns Intresseförening____________ 
 

Sedan starten så har viken ute på Ridön där vår klubbhamn finns varit vår knutpunkt, dit vi 
återvänder varje vår. Våra medlemmar uppskattar djur, natur och promenadmöjligheter.   
 

Ridö-Sundbyholms arkipelagen är ett Natura 2000-område av riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. Ansvar och förutsättningar för området finns att läsa i framförallt Skötselplanen. Där 
står att Länsstyrelsen skall stämma av skötsel och ändringar med bl a Ridöns Intresseförening.  
 

Jag, ordförande, och Kjell Holm, kassör i BSL, träffade Börje Lindblom ordförande i Ridöns 
Intresseförening och samtalade om förutsättningar för öns utveckling. Allt från naturstigar till 
trafiken till ön behandlades.  
 

På styrelsemötet den 10 mars beslutades att BSL ansöker om medlemskap i Ridöns 
Intresseförening och avser att med det snaraste betala in årsavgiften på 50 kronor.  
 

Vi är övertygade om att detta beslut kan gynna våra medlemmar på flera plan samt säkerställa 
att båtfolks behov synliggörs hos beslutsfattare för Ridön.  
 

BSL uppmuntrar att enskilda BSL-medlemmar även själva ansöker om medlemskap i Ridöns 
Intresseförening eftersom årskostnaden är mycket låg, 50 kronor, även om klubben är medlem.  
 

Följande förutsättningar gäller för vårt medlemskap 
 

- BSL som klubb får en röst i föreningen och räknas som en person. 
- Vi försöker koordinera våra aktiviteter så att BSLs medlemmar kan vara med på aktiviteter 
som Ridöns Intresseförening planerar 
         - musikkvällar, troligen 2 stycken under 2015 
         - höbärgning av Lövängen, mitten av juli 
         - andra aktiviteter som picknick med fokus på vad som växer på Ridön, början på juni 
- Genom att BSL är medlem kan BSLs medlemmar delta på aktiviteter som kräver medlemskap. 
 - BSL kommer att medverka med representant i gemensamma frågor med Sveaskog, kommunen 
och andra intressenter där man vänder sig till Ridöns Intresseförening. 
 - BSL kommer att medverka vid samtal med kommunen om avfallshantering på ön och i 
Mälarens skärgård. 
 

Vi diskuterade även färjetrafiken. Självklart skulle vi vilja ha lika bra service som i Stockholms 
skärgård men underlaget är inte speciellt stort. Vi beslutade att i nuläget lämna denna fråga 
eftersom båtfolk kan lösa hämtning och lämning av gäster med båt eller jolle.  
 

/Barbro Brunman 
 
 
 

Stadgar för Ridö Intresseförening 

Föreningens hemort: Ridön, Västerås 
Antalet styrelsemedlemmar: Tre eller fem ledamöter samt en resp. två suppleanter. Flertalet 
av styrelsens ledamöter skall vara stugfolk eller bofasta på Ridön.  
Två revisorer. Styrelsen väljs på två år. 
Regler för medlemskap: Fritt medlemskap. Stugfolk och bofasta på Tidön har en röst per 
hyres- eller arrendekontrakt. Övriga medlemmar har yttranderätt vid årsmötet. Båtklubbar och 
andra intresseföreningar har en röst vardera. 
Medlemsavgift: Medlemsavgiften fastställs vid årsmötet. 
Verksamhet och verksamhetsår: Främja kultur, nöje och andra gemensamma frågor på Ridön. 
Räkenskapsår = kalenderår. 
Kallelse till föreningsmöte eller årsmöte: Genom anslag på Ridön (Torpstaden, Magasinet, 
Lastudden, Ormhäll och Sävholmen) samt kallelse till medlemmarnas bostadsadresser minst två 
veckor före mötet. 
Regler för hur stadgar och målsättning får ändras: Två påföljande årsmöten och minst två 
tredjedels majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar. 
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Information om Parkeringar no 2 
Nu har alla fått sina fakturor för båtplatser samt också informationen om förändrade 

förutsättningar för hamnområdena. Fortfarande så är informationen inte tydlig vad som 

kommer att gälla för området från MUABs hus och vidare till kraftverkshamnen. Jag har 

personligen sänt in en fråga till Kontaktcenter som vidarebefordrat den till Tekniska kontoret 

men inte erhållit något svar. Det är en öppen möjlighet för alla som undrar att utnyttja. 

Båtklubbarna kommer troligen att på kommande båt-råd få information. När vi fått den skickar 

vi ut den på något sätt.   

Våra olika propåer till kommunen via olika kanaler att försöka erhålla p-bevis alternativt avdrag 

på brygghyra har inte gett något resultat. Västerås stad ställer sig kallsinniga till båtfolkets 

behov. Det finns inte heller någon vilja att utreda frågan ur vårt perspektiv. Svar från Tekniska 

kontoret som vi har fått indikerar till och med att man anser att båtägares behov av p-platser har 

uppstått, underförstått på senare tid, så vi får finna oss i att samordna våra behov med andra 

intressenter vars behov också uppstått.   

BSL har via kontakt med VFBAB, SS Aros och WSS ordförande beslutat att klubbarna skall träffas 

för en genomgång av läget. I skrivande stund så vet jag inte vad som kan komma ut av mötet 

men eftersom P-frågan är en generell viktig fråga för alla medlemmar så försöker vi en gång till 

med att påverka beslutsfattare. Eventuellt så försöker vi få ihop en debattartikel i VLT. 

Men vi skall vara medvetna om att ett problem för oss är att vi båtägare av många anses som 

såväl gnälliga, bortskämda som att vi har råd att kosta på oss p-avgifter vilket inte är någon bra 

bas för att väcka opinion för en fråga.  

Finns det någon av våra medlemmar som är kunnig på att påverka myndigheter eller har annan 

kompetens som kan vara nyttig i kontakter med myndigheter så tar vi gärna emot råd och stöd. 

Kontakta i så fall oss via ordf@bsl.nu  

I slutänden så kommer vi alla att anpassa oss på något sätt. Några slutar med båtlivet, eller drar 

ner på antalet båtturer. Andra flyttar båten till annan hamn eller flyttar sitt boende till 

hamnområdet så man inte behöver bil. Några biter i det sura äpplet och betalar mer för nöjet att 

vara ute osv. 

Hur det än blir så ser vi fram emot en ny båtsäsong med många upplevelser och sköna stunder. 

/Barbro Brunman  

 

  
 

Tvätta båtbotten mitt under säsongen?!  
 

Vill du kunna lyfta båten för att kunna tvätta båtbotten under båtsäsongen?  

Den möjligheten kommer att finnas i sommar på Lövudden hos VFBAB.  

Mer information kommer på www.vfbab.se.  Du kan även ringa på tel 0735-957565. 

mailto:ordf@bsl.nu


9 

Segla till Luleå i sommar!___ 

 
Vi planerar att segla upp till Luleå  
i mitten av juni och vara tillbaka  
i Västerås i mitten av augusti.  
 

Är det någon som har samma tankar  

och vill göra följe någon del av seglingen,  

kontakta oss på  

tel 070-589 40 04, 070-668 40 05  

eller mail  pommarklund@tele2.se 

 
Maud och Per-Olof Marklund 

Virgin Blue 

 

 

Swish 
 

BSL har ett Swish betalkonto i Swedbank med nr 123 464 1981, att användas för 

betalningsmottagningar bl.a vid frivilliga bryggavgifter för gäster ute vid Torpstaden, som 

komplement till kontantbetalning. Information kommer att finnas på bössorna. 

Vad är Swish?: Swish är ett enkelt och snabbt sätt att betala via telefonen till personer, företag, 

föreningar (tex BSL) och organisationer som är anslutna till Swish. Mer info om hur du skaffar 

Swish finns hos din bank. 

 

Har du läst informationen om bottenfärger från Västerås Stad? 

Hela texten finns på BSLs hemsida. Här är ett kortare sammandrag: 

”Västerås stad har under flera år arbetat för att minska användningen av båtbottenfärger i 

Mälaren. För att öka kunskapen och medvetenheten hos båtägarna kommer Västerås stad under 

våren besöka kommunens båtuppläggningsplatser för att sprida information kring 

båtbottenfärger, om risker men kanske ännu viktigare, om vilka alternativ som finns idag. 

Det är vår förhoppning att öka förståelsen kring risker då man hanterar båtbottenfärger och bidra 

till att alla lyfter blicken och ser att det finns andra alternativ som kanske fungerar lika bra eller 

bättre. 
 

För de båtägare som har sin båt i Mälaren är det förbjudet att använda båtbottenfärger som är 

avsedda för ost- eller västkusten. Information om var färgen är tillåten att använda finns på 

burken.” 
 

/Caroline Söderlund 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Västerås Stad, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

caroline2.soderlund@vasteras.se eller 021-39 13 07. 

 

https://webmail.stampen.com/owa/redir.aspx?C=0wJnDQ73m02TmqkOXEJQOwn6R7iGKdIIAHnh_CPQpcjQP2OjGTUKT4NBBSZOC0asqq6rsP4X3Ek.&URL=mailto%3apommarklund%40tele2.se
mailto:caroline2.soderlund@vasteras.se
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Fortsättning no 1: 

 

Presentation av valen på BSLs årsmöte 2014 ____ 

 
I förra numret av Torparnytt så berättade vi om valen som hade gjorts på 
årsmötet. Vi lovade också att återkomma med 
presentationer av övriga val och representanter så att 
ni alla får en bild av oss som jobbar lite mer aktivt 
inom klubben.  
 
Vår förhoppning är att alla medlemmar ska se att det 
inte krävs att man är en Fantomen eller en Modesty Blaise för att medverka aktivt i BSL.  
 
   
Vi som är engagerade i vår ideella förening är helt vanliga båtägare som värnar om 
möjligheterna att bedriva det som på byråkratisvenska kallas för ”ett rörligt friluftsliv”.    
 
 
Den här gången presenterar vi den nya Anläggningsgruppen.   

 

ANLÄGGNINGSGRUPPEN 

Anläggningsgruppen består av tolv personer som ansvarar för vår klubbanläggning i 

Torparstaden. Gruppen ersätter den tidigare posten Stugfogde, Det som är viktigt är att gruppen 

inte är huggen i sten utan det förutsätts att alla medlemmar som på något sätt kan och vill bidra 

på olika sätt engagerar sig. Enklast är att kontakta någon i Anläggningsgruppen. Säkert kommer 

också gruppen att kontakta personer med specialistkompetens som finns inom BSL. Tidvis 

kommer de också att behöva ren frivillig arbetskraft för att genomföra projekt.  

 

På kommande sidor får du en närmare presentation av personerna i Anläggningsgruppen, samt 

anteckningar från ett av deras möten. 

 

                             Vår fina klubbanläggning i Torparstaden 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://permissiontokill.com/blog/2010/05/13/modesty-blaise/&ei=kZHxVNe6KqbIyAPl2oCYAw&bvm=bv.87269000,d.bGQ&psig=AFQjCNGBes0ykNe5okiNmk5fABF4HQFm7Q&ust=1425203926184240
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bossescomics.com/Fantomen/F6vanner.htm&ei=H5LxVKTkBsH9ygPilYKYBQ&bvm=bv.87269000,d.bGQ&psig=AFQjCNGsrgymh3k1YtF50F1DkhX9RRZMlQ&ust=1425204060420766
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Presentation av personerna i Anläggningsgruppen__________ 
 

Sammankallande: Lars Andersson. Känner till varenda aktivt jordbruk runt omkring i länet 

efter att i ett långt yrkesliv servat utrusning och stöttat bönder. Praktisk och lösningsorienterad 

med ett förflutet i många roller inom BSL genom åren. Gift med Inger som ägnar tid åt den svåra 

konsten att döma konståkning på internationell nivå.  

 

Miljöansvarig: Per-Erik Östberg. Återfinns till vardags på Mälarenergi och bevakar att el och 

vatten kommer fram till alla oss som förbrukar. Har skaffat en blå båt som på avstånd ser ut som 

en myndighetsfarkost. Gift med Ann-Mari som trivs bäst på Torpis när det är varmt.    

 

Sven-Åke Hellström: Motorbåtsägare som gillar bilar och motorer. Vill ni skratta, bli vän med 

Sven-Åke på facebook där han tipsar om roligheter.  Nybliven fritidsmillionär så han kommer 

säkert att återfinnas ute i Torpis i sommar. Gift med Patrice som är en klippa inom matlagning., 

både när BSL firar jämnt och till vardags när hon säkerställer mat till våra äldre.  

 

Kjell Lundberg: Bakgrund inom ett av våra stora internationella bolag med en 

bokstavskombination och har vana att planera. Båten heter Sentosa och ses numera oftare och 

oftare ute på Torpis nu när ”lönen” kommer från annat håll. Gift med Elisabet som bär det 4de 

vanligaste namnet i Sverige.  

 

Bengt Sundberg: Antog utmaningen som vi la ut via Torparnytt att vi behövde få fler som ville 

engagera sig i klubben. 

 

Bo Morberg: Trivs bra på Torpis och bidrog förra året till att under en vanlig helg, tillsammans 

med Tuula, hugga upp ved till bastun. Bidrar till gruppens möten per mail när han inte kan 

närvara. 

 

Leif Jirhed: Mälaren och båtar fick i sig från barnsben. Gillar att segla ut på eskader till när och 

fjärran. Bygger just nu om båten på Båtklubbarnas varv där han också är representant 

tillsammans med Christer Svensson. Delar sin vardag med Ulla som också har stor kompetens 

om båtlivet och segling. 

 

Kent Ridman: Har en Motorbåt som heter Elisabeth. Bussar och resor, när och fjärran är något 

som han kan berätta om och tipsa om nya spännande upplevelser. Gift med Barbro, 

valberedning, som presenterade i förra numret.  

 

Bengt Ericsson: Sommarboende på ö men håller fast vid såväl båtliv som klubbengagemanget. 

El av kraftigare sort har varit hans melodi under arbetslivet. Gift med Gunilla. 

 

Kjell Holm: Ekonomiansvarig Styrelsen, presenterades i förra numret.  

PO Marklund: valberedningen, presenterades i förra numret.  

Anders Blomquist: valberedningen, presenterades i förra numret.  
 

I nästa nr av Torparnytt kommer vi att presentera personer i övriga grupper och våra 

representanter i andra organisationer. Fortsättning följer… 

/Nedtecknat av Barbro Brunman 
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Information från möte med Anläggningsgruppen____________ 

Från mötet vill gruppen skicka med information runt säkerhet, både i sjön som runt maskiner.  

Även lite tankar för anlöpande båtar, glömda saker och gåvor till Torpis.  

 

SÄKERHET 1:  

Det är absolut förbjudet att simma under mittbryggan. Orsaken är, att det trots ett gediget och 

omfattande rensningsarbete, fortfarande finns stålstolpar från äldre bryggkonstruktioner kvar 

som inte går att få bort. Dessa kan förorsaka skärskador.  

Vi kommer att informera om detta på olika sätt på anläggningen men det är upp till alla att 

påminna varandra om risken. 
 

SÄKERHET 2:  

För att få fler som kan ställa upp och klippa gräset så kommer de som vill hjälpa till att få 

”utbildning” på gräsklippare och röjsåg. Anmäl intresse till någon i gruppen. 
 

ANLÖPANDE BÅTAR:   

Till BSLs anläggning kommer många besökare, såväl medlemmar som gäster. I BSLs stadgar står 

det att vi skall verka för att främja kamratlig och sjösportslig samvaro till sjöss och lands. Det 

innebär bl a att vi hjälper till om besättningen på anlöpande båt verkar osäker och ser ut att 

behöva hjälp. 
 

Det finns inte några reserverade platser in hamnen, utan det är fritt för båtar att angöra där man 

finner det bra och säkert och samtidigt följer anläggningens ordningsregler. För att underlätta 

avgångar för dagbåtar samt öka säkerheten för övernattande båtar, föreslår dock 

anläggningsgruppen att dagbåtar angör längst ut på bryggorna och de som skall övernatta väljer 

platser längre in.  
 

Vid stora evenemang kommer klubben att engagera s.k. hamnvärdar för att kunna få plats med 

så många som möjligt vid våra bryggor.  
 

GLÖMDA SAKER: 

Idag finns kvarglömda saker spridda över anläggningen. För att få till lite bättre ordning 

kommer anläggningsgruppen att ställa i ordning en plats där man kan lägga sådant som man 

misstänker är kvarglömt.  
 

GÅVOR TILL TORPIS 

Anläggningsgruppen som är den som måste städa, sortera, laga och skrota ut samt se till att allt 

kommer tillbaks till Västerås för avfallshantering vädjar om att 
 

När ni har något hemma som ni tror skulle kunna vara bra för anläggningen titta en gång 

till om saken är tillräckligt bra, säker och robust för Torpis.  
 

Om ni har bra saker prata med Anläggningsgruppen så att de på en gång kan bestämma om 

Torpis behöver det.  

 

/Anteckningar från Anläggningsgruppen 
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LÄGESRAPPORT  VFB AB 2015-03-03______________ 

Verksamheten 
Nu under vinterförvaringen är aktiviteten låg. Sedan föregående rapport daterad 2014-12-30 

finns därför inte mycket att rapportera. VFB har dock haft ett styrelsemöte den 3/2 -15. Från 

detta möte finns följande av allmänintresse att rapportera: 

Båtar och båtvagnar 

På samtliga områden, Lögarängen och Lövudden finns oanvända vagnar uppställda som saknar 

uppgift om ägare och på Tegeludden även båtar.  Dessa har följaktligen inte erlagt någon avgift 

för uppställning. VFB har uppenbara svårigheter att finna dessa ägare och måste därför vidta 

åtgärder så att dessa kan avlägsnas alternativt att avgiften erläggs. Du som vet med dig att du är 

en bland dessa ägare, hör av dig till Jöran Söderberg på tel: 073-595 75 65, så att ni kan komma 

överens om lämplig åtgärd. 

Miljö 

Inför vårens sjösättning föreskriver Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att information skall gå 

ut till båtägarna om föreskrifter avseende bottenmålning. Text till informationen utarbetas 

gemensamt av VFB och Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Informationen publiceras på VFB:s 

hemsida. Observera även de miljöföreskrifter som gäller för båtägarna publicerade i ”Avtal om 

regler och villkor för uppställning av båtar på land inom VFB AB:s markområden” och som finns 

under rubriken ”villkor” på VFB:s hemsida. 

El 

Fast avgift och förbrukning av el inom Lövudden/Johannisbergsområdet. VFB står för 

abonnemanget och svarar initialt för den fasta avgiften och kostnaderna för förbrukning. Det 

finns tre kollektiv, båthusen, tältet och de som står ute. Överenskommelse har träffats med 

båthusen och tältet om fördelning av fasta kostnader och förbrukning. Båthusen och tältet 

betalar för verklig förbrukning enligt de mätare som de har. Resterande förbrukning betalas av 

VFB. Den fasta avgiften fördelas i förhållande till förbrukning. Förutsatt, som exempel, att tältet 

står för 30 % av förbrukningen så betalar de även 30 % av den fasta avgiften. De som står ute 

har elförbrukning inräknad i uppställningsavgiften. Detsamma gäller för Tegeludden och 

Lögarängen. På Lövudden är elen påslagen under helgen för att en bit in i mars vara påslagen 

kontinuerligt. På Lögarängen finns elen påslagen redan nu. 

VFB:s bolagsledning 

Bolagsledningen har omstrukturerats genom att ta bort tjänsten vd och tillsättande av tjänsten 

slipförman. Jöran Söderberg går in som slipförman och de arbetsuppgifter som vd tidigare hade 

och inte ingår i rollen som slipförman har styrelsen tillsvidare övertagit. Ny arbetsbeskrivning 

för slipförman har tagits fram. VFB kommer framöver, på lämpligt sätt analysera framtida 

personalbehov inom ledningsfunktion, ekonomi och administration. En deltidsanställning kan 

bli aktuell. 

 

Hamnen Lövudden 

Det pågår en aktivitet i hamnen under vintern. Det är Markströms Rederi AB som hyrt in sig 

under vintern. De kommer att avlägsna sig så fort isen har gått. 
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Parkering på Lögarängen nu i vår 

Utefter Lögarängsvägen har VFB kostat på parkeringsförbudsskyltar, i syfte att få bort gratis 

pendelparkerare. Parkeringsförbudet gäller inte de båtägare som parkerar sin bil på VFB:s 

område vid de tillfällen båtägaren arbetar med sin båt. Observera dock det generella 

parkeringsförbudet som gäller inom zonen. Gränsen mellan VFB:s arrenderade område och 

Västerås stad utefter Lögarängsvägen går vid asfaltskanten. Vid parkering nu i vår gäller alltså 

att parkera utanför asfaltskanten. Den 15 juni lämnas det arrenderade området till Västerås stad 

för att återupptas den 15 september. Under mellantiden kommer ytorna att vara avgiftsbelagda 

parkeringsytor. 

Verksamheten i vår 
Bokningen av sjösättningstider öppnar den 1 april och sjösättningarna beräknas starta runt den 

20 april. Slå en signal om du vill komma i tidigare. Kontaktuppgifter och övrig info finns på  

VFB: s hemsida www.vfbab.se. 
 

VFB: s nästa styrelsemöte äger rum den 14 april.   

/Rapport från BSLs ledamot i VFB:s styrelse, Klas-Göran Gustafson 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

Är du intresserad att jobba med vårens 

sjösättningar? 

 

Är du båtmänniska som gillar att serva andra båtmänniskor och 

dessutom få betalt?  

Då är du välkommen med en intresseanmälan till att jobba med att 

sjösätta båtar under våren. Meriterande är traktor- eller lastmaskinvana. 
 

För mer information kontakta Jöran Söderberg via mail: 

joran.soderberg@vfbab.se 
 

 

 

 

 

http://www.vfbab.se/
mailto:joran.soderberg@vfbab.se
mailto:joran.soderberg@vfbab.se
http://vfbab.se/
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BSL-kalendern 2015______________________ 

ca 1 april  Bokningen för sjösättning startar 

18 mars  Båtvård hos Gullbergs 

20 april   Sjösättningarna beräknas starta 

9 april  Vårmöte 

28 april   Klubbkväll hos Hjertmans 

28 april  Styrelsemöte 

30 april  Valborgsfirande i Torpstaden 

9-10 maj  Vårstädning i Torpstaden  

12 maj   Tisdagsseglingarna startar 

19-20 juni  Midsommarfirande i Torpstaden 

18 augusti  Styrelsemöte 

22 augusti  Kräftskiva och kräftsegling 

1 september  Torparnytt 3 

26-27 september Höststädning i Torpstaden 

6 oktober  Styrelsemöte 

27 oktober  Torparnytt 4 

3 november  Styrelsemöte 

10 november  Årsmöte 
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En tips från vår webbmaster Andreas 
 

Gå 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 båthälsningar.. Du kan även själv lägga in 

information om du är med i Facebook-gruppen.  

Du hittar sidan om du söker på Båtsällskapet Lögarängen 

 

  

  

 

  

  

  

  

 



17 

 Kontaktuppgifter styrelse och arbetsgrupper___________ 
 

Ordförande Barbro Brunman ordf@bsl.nu 

Sekreterare Göran Manske  sekreterare@bsl.nu 

Kassör Kjell Holm  ekon@bsl.nu 

Ledamot Christer Svensson  ledamot1@bsl.nu 

Ledamot Monica Swartström ledamot2@bsl.nu 

Suppleant Jyrki Kaipainen  suppl1@bsl.nu 

Suppleant Rita Andersson  suppl2@bsl.nu 

Anläggningsgruppen Lars Andersson anlaggning@bsl.nu 

Tävlingsledare Magnus Eriksson tavl1@bsl.nu 

Daniel Hedlund  tavl2@bsl.nu 

Barn- o ungdomsgruppen Gill Oscarsson ung@bsl.nu 

Webbmaster Andreas Miehling webm@bsl.nu 

Torparnytt Rita Andersson   red@bsl.nu 
 

Båtsällskapet Lögarängen 

c/o Göran Manske   

Herdegatan 6 

724 65 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 1 september       ___________ 
 

Vill du bidra med något i något i nästa Torparnytt? 
Maila din bild eller text till red@bsl.nu senast den 21 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 21 augusti. 
Företag som vill annonsera kan maila BSLs kassör på adress 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:ledamot1@bsl.nu
mailto:ledamot2@bsl.nu
mailto:suppl1@bsl.nu
mailto:suppl2@bsl.nu
mailto:tavl1@bsl.nu
mailto:webm@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

