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Hej båtvänner! 

Även en månad in på det nya året vill vi önska er alla en god fortsättning! Och tittar man ut, visst ser det 

lovande ut? Det blir ljusare och vissa dagar hörs fågelkvitter. Tankar på vårrustningen börjar ploppa upp 

och inte minst är det snart dags för årets kick-off i form av båtmässan Allt för sjön. 

Framför er har ni nyaste Torparnytt med en hel del läsning. Fantastiskt roligt att vi fick in en reseskildring 

från Stellina, en rapport från en skridskotur till Torpis och en del bilder på Mälaren året runt. Vi tar 

tacksamt emot mer sådant material. 

Trevlig läsning önskar redaktionen! 
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Ordförande har ordet 

Ett nytt båt-år står för dörren och vi har just skickat ut årsavgiften till er 

medlemmar. BSL har också uppdaterat medlemsantalet till SBU och SSF 

som tar ut avgiften utifrån antalet medlemmar. I år har vi ingen 

sekreterare och det innebär att styrelsen får dela på fler uppgifter. Vi 

hoppas att ni alla medlemmar kommer att ha tålamod med oss. Vi tar 

tacksamt emot förslag på medlemmar som vill arbeta i styrelsen. Maila till 

oss. 

För övrigt så behöver vi mycket bilder och artiklar från er medlemmar så att vår fina tidning blir spännande 

och intressant.  

Kanske dags att gå en nautisk kurs? Kolla gärna in vad det finns för utbud hos Sjöevent där vår Janne 

Östlund verkar som lärare.  

Ni ser väl till er båt under vintern? Var den än står så behöver den tillsyn och stöttor justeras eftersom 

marken rör på sig. Vi har ansvaret för våra båtar även på vintern. 

Nu är det bara 2-3 månader kvar tills vi kommer i sjön igen.  

Väl mött Barbro Brunman, Ordförande 

 

Händer i klubben 

Upprop: Vi behöver flera händer på klubbholmen! 

Vi behöver flera händer på klubbholmen! Känner du att det finns tid och lust att bidra med din arbetskraft, 

exempelvis med gräsklippning, snickeriarbeten och dylikt är du mer än välkommen. Alternativt om du kan 

bidra med något annat i klubbens verksamhet, exempelvis administration, chaufför, specifik 

yrkeskompetens/kunskaper m.m. som klubben kan ha nytta av. 

Svar mottas tacksamt till 

Lars Andersson 

072-501 01 24 

larse.andersson@bredband2.com 

Upprop: Styrelsen söker en sekreterare! 

Tyvärr saknar styrelsen en sekreterare. Jobbet fördelas just nu mellan övriga i styrelsen, men förslag mottas 

tacksamt emot. Maila till: info@bsl.nu 
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Båtsverige 

Karl Johansslussen i Stockholm 

59-19,3N 18-04,4E / Sjökort 6141 

Slussen är stängd för ombyggnad till 31 maj 2021 

Stockholms Hamnar AB är ansvarig/ägare till slussen/bron. 

Källa: Sjöfartsverket 

 

Dags att uppdatera ditt båtsportkort? 

Varje år tillkommer ny information i sjökorten. Om det var tio år sedan du köpte 

dina sjökort saknar du ungefär 15 000 nya uppgifter. Mälaren, Stockholm södra, 

Stockholm mellersta, Stockholm norra, Västkusten södra, Västkusten norra är nya 

båtsportkort för 2016. 2019 kommer en ny upplaga. 

Sjökortet om Mälaren har uppdaterad information med bland annat: Justerade 

brohöjder vid Alviksbron samt förändrad djupinformation på flera platser. Nya 

grund och undervattenstenar redovisas utanför farlederna. 

 

 

 

 

 

 

Allt för sjön – ett säkert vårtecken 

4-12 mars är det dags för årets båtmässa ”Allt för sjön” i 

Älvsjö. 

Under mässan, den 4 mars, går stora båtklubbsdagen av stapeln. Inbjudan hittar du på vår hemsida: 

 http://bsl.nu/evenemang/stora-batklubbsdagen-2017 

Hör av dig till styrelsen på info@bsl.nu om du är intresserad av att delta. 
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Hjertmans firar 20 år 

  



Torparnytt 4/2016  6 

På nätet 

Forskare söker svaret på plastgåtan 

SVT tar upp ett hett ämne: ”Det kommer fler och fler larm om höga halter av mikroplaster i naturen. 

Plasten sprids lätt med vatten och hamnar i sjöar och hav. Exakt hur mycket mikroplaster som finns i våra 

insjöar är det i dag ingen som vet. Men ett forskarlag från Örebro universitet hoppas ändra på det.” 

Läs artikeln på http://bit.ly/plastgatan 

 

ViVa - Vind och vatteninformation 

 ViVa ger dig tillgång till väder och vind just nu. Sjöfartsverket har över 90 väderstationer runt Sveriges kust. 

Mätstationerna ger information om vindstyrka, vindriktning, vattenström, sikt och vattennivå. 

Så kan du använda ViVa 

Genom att använda ViVa-information kan alla som är på väg ut, eller redan befinner sig till sjöss, i förväg ta 

reda på hur förutsättningarna ser ut på olika 

platser längs en planerad rutt. 

ViVa på webben 

Du får åtkomst till Viva gratis på Sjöfartsverkets 

webbplats. 

ViVa i mobilen 

ViVa finns också som en applikation för 

mobiltelefonen. Du hittar ViVa-applikationen på 

App Store för iPhone, Google Play för Android 

och windowsphone.com för Windows Phone. 

Källa: Sjöfartsverket 
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Klubbmedlemmar berättar 

Mälaren året runt, av Kjell Holm 
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Annons
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Stellinas resa, av Håkan Slagbrand 

För de allra flesta slutar drömmen om det där riktiga äventyret just som en dröm. Men inte för BSL-aren 

Patric Scherling. Han är just nu ute på ”Resan”, resan med stort R som han inte vill kalla någon jorden-runt-

resa även om det i slutändan kan handla om det. 

Den 12 december tog resan sin början. I 

hamnen i Opatija i Kroatien låg den 

nyinförskaffade Bavaria 49-an Stellina och 

väntade. Patric Scherling var där en vecka 

innan och såg till att alla förråd var fyllda när 

fem BSL-kompisar, Anders Nygren, Peter 

Jansson, Robert Lindström, Christer Svensson 

och Stefan Lundin anlände. Första etappmålet 

var Messina på Sicilien. Sextetten fick en 

ganska behaglig resa söder ut över Adriatiska 

havet för att därefter runda klacken på Italien 

och senare stortån och gira åt nordväst mot 

Messina-sundet. Där var resan slut för den 

anslutande kvintetten. 

Patric fortsatte solo till Palermo på Siciliens nordvästra hörn. Där inträffade det första intermezzot när 

Patric körde in en plastpresenning i propeller. Väl på plats i Palermo fick han dykarhjälp att trassla bort 

plasten. 

Jul och nyårshelgen firades i hamnen i Palermo innan Patric fick ny besättning i form av sonen David med 

kompisen Simon. Kursen sattes mot Sardinien, en segling som tog knappt två dygn och bitvis kördes i fem-

sex meter höga vågor. Lika tufft var etappen mellan Sardinien och Palma de Mallorca. 

Efter några dagars andhämtning fortsatte resan mot Marbella på Spaniens sydkust, inte långt från 

mytomspunna Gibraltar. Här blev det också läge för bunkring. Patric och besättningen passade också på att 

träffa förre västeråsaren Håkan Håkansson med 

fru som bor och arbetar i Marbella. Här fick 

också Patric förstärkning i besättningen i form av 

systersonen Niklas Rejström. 

I skrivande stund stävar Stellina utefter 

Nordafrikas västkust med siktet inställt på 

Kanarieöarna. Där räknar Patric och Stellinda 

vara omkring den 24 januari. Preliminärt är det 

den 1 februari dags för resan hittills största 

utmaning när Stellina ska korsa Atlanten och nå 

Karibien. En resa som beräknas ta drygt 20 dygn. 

Vad som händer sedan står skrivet i stjärnorna. 

Väl i Karibien måste Patric ta ett nytt beslut, sälja 

båten och åka hem till jobbet eller hitta nya besättningsmedlemmar och fortsätta resan… 

Solnedgång på Adriatiska havet 

Skepparen på Stellina, Patric Scherling 
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Här är den sträcka som Stellina hittills avverkat. 

 

Förväntansfulla BSLare inför 

starten i Kroatien. Från vänster 

skepparen Patric Scherling, 

Robert Lindström, Anders 

Nygren, Stefan Lundin, Christer 

Svensson och Peter Jansson. 
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Torparstaden i vinterskrud, av Peter Karlsson 

 
Länge har tanken på ett besök i Ridöns arkipelag funnits i planerna. Området är lite svårare att nå för oss 

Västeråsare. Dels för fartygsrännan, dels eftersom snön gör området otillgängligt tidigt. Färd- och 

israpporter ramlade dock in under några dagar från området och jag fick med mig en grupp intresserade. 

Start från båthamnen i Sundbyholm med en lite uppvärmningsrunda ut över Blacken. Vidare in i Lillsjön och 

besök på Ridöns klubbar vid Sävholmen, Torparstaden och SXK brygga inne i Kurösundet vidare till Stora 

Krogen, Kedjeön, och sist Granskär. Givetvis genom kanalen. Fortsatt färd förbi Aggarön och ut till 

Gimpelstenarna där det fortfarande var öppet vatten. Efter det åter tillbaka till Lillsjön för en avslutande 

rundtur i solnedgången. 

Väl framme igen på Sörmlandssidan kunde vi konstatera att vårt kära sommarparadis är lika underbart på 

vintern. Öar och vikar i oändlig omfattning att längta tillbaka till. Oändligt tacksam att jag genom ny 

kunskap och vänner fått tillbaka de under vintern lika härliga insjöfjärdarna, öarna och skärgårdarnas 

vidder. 

Slutligen, viktigt att notera. Is är färskvara. Bra is kan några dagar senare vara opålitlig och farlig. Sjövett 

på sommaren är en självklarhet. Isvett på vintern likaså. Kunskap om isars egenskaper, rätt utrustning 

och sällskap är en absolut nödvändighet för att på ett säkert sätt färdas på is. 

Hälsningar 

Peter Karlsson och övriga medlemmar i föreningen Långfärdsskridsko i Västerås, LiV 



Torparnytt 4/2016  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LiV är medlem i Skridskonätet, en 

sammanslutning av ett stort antal 

skridskoföreningar med bl.a. en helt 

fantastisk webbportal där is- och 

färdrapporter skickas in. Detta ger en 

unik överblick av isläget och möjlighet till 

färder. 5 825 israpporter och 2 541 

färdrapporter senaste månaden. Ganska 

fantastiskt, eller hur? 

 https://liv.skridsko.net 
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Annons 
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Torget 

Köpes 

Vi är på jakt efter en segelbåt, gärna en Albin Nova eller liknande i den storleken. Krav att det är en 7/8 dels 

riggad båt som seglar ”bra” med enbart fock. Båten ska inte vara ett renoveringsobjekt, men lite småfix är 

ok. 

Håkan Flodin 0765-69 49 05 

Bortskänkes 

2 st. Archimedes 3,9 utombordare och en Quicksilver (240?) gummibåt. Jag startade den ena motorn för 

något år sen. Gummibåten är gammal, men var tät när jag pumpade den för ett par år sen. 

Håkan Flodin 0765-69 49 05 

Önskas låna 

På försommaren har vi för avsikt att gå Göta Kanal och tillbringa sommaren på Västkusten. Sedan går vi 

kusten runt för att vara tillbaka i Mälaren i september. Vi är tacksamma om någon har sjökort och 

hamnbeskrivningar att låna ut för någon av delarna. Är det någon mer som planerar detta i sommar så är vi 

intresserade av att slå följe del av resan. 

Maud och Per-Olof Marklund 

070-589 40 04 

pommarklund@tele2.se, maudmarklund5@icloud.com 

Behöver du en ny BSL-vimpel? 

Vimplar slits i väder och vind. Det kan vara kul att ha en ny och fräsch när båtsäsongen börjar. 

Vimplar finns hos kassör Kjell Holm, sekreterare Göran Manske och andra i styrelsen. Under båtsäsongen 

finns ofta någon av dem i Torpis. Du kan även kontakta kassören via e-post ekon@bsl.nu. En vimpel kostar 

100 kr, betalningsinfo kommer i svarsmailet (vi tar även Swish). 

Klubben har även runda klistermärken med diameter ca 8-9 cm. Dessa kostar 5 kr/st. 
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Annons 
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Arbeta med båten under vintern? 

Är ni intresserade av att arbeta med båten 

under vintern och inte har någonstans att 

stå? Då kan ni hyra in båten på 

Båtklubbarnas varv. Båtklubbarnas varv 

ligger i kvarteret Marinan på Lillåudden. 

Adress: Varvsgränd 9, 721 30 Västerås 

Båtklubbarnas varv ägs till lika delar av sex 

båtklubbar i Västerås: 

 Västerås Segelsällskap 

 Segelsällskapet Aros 

 Båtsällskapet Lögarängen 

 Båtsportklubben Sextanten 

 Västerås Motorbåtsklubb 

 Båtklubben Wega 

Kriteriet för att kunna hyra in sig på varvet är att man är medlem i någon av de sex ovannämnda 

båtklubbarna. 

Behöver du bygga om, reparera, snygga till eller utföra snickeriarbeten på din båt? Då kan varvet eventuellt 

erbjuda dig en plats där du kan utföra dessa arbeten. Det finns cirka 12 inomhusplatser och cirka 22 

utomhusplatser lite beroende på båtstorlekar. 

Ovanstående platser är till för de båtägare som skall utföra något slags jobb med båten under 

vintersäsongen alltså ej enbart för vinteruppställning. 

Varvet har ett antal snickerimaskiner såsom bandsåg, planhyvel, cirkelkap, skivputs och pelarborrmaskin. 

Samtliga båtplatser har tillgång till el. 

Priser för utomhusplatser var år 2015/2016: 

Upp till 30 kvm (Ex. båt 10 x 3m) 3 100:-/år 

Över 30 kvm + 30:-/kvm (Ex. båt 12 x 3 m = 36 kvm 3 100:- + 180:- =3 280:-/år) 

Priser för inomhusplatser var år 2015/2016: 

Båtlängd + 1m x bredd + 1m x 26:-/kvm och månad 

(Ex. båt 9 x 3m = 10 x 4 = 40 kvm x 26:- = 1 040:-/mån) 

Vid intresse kontakta varvschef Bernt Abramsson 

Drottninggatan 44, 72 464 Västerås 

021-12 09 19, 070-680 08 55. e-post bernt_abramsson@hotmail.com 

BSLs representanter är Christer Svensson och Leif Jirhed. 

  

mailto:bernt_abramsson@hotmail.com
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BSL online 

Vi vill passa på att uppmana att med jämna mellanrum klicka in på klubbens hemsida och ta del av senaste 

nyheter och kommande evenemang. Är du inte med på vår e-post-lista skicka in din mailadress till 

webm@bsl.nu. Nyheter på hemsidan skickas per automatik ut till alla på listan. 

 

På hemsidans startsida finns också en puff med direktlänkade nyheter från VFB ABs hemsida som 

uppdateras så fort VFB AB lägger ut en nyhet. 

Även vår Facebook-sida är en plattform som alltid hålls aktuell. Här lägger vi ut snabba blänkare. Samtidigt 

är alla gruppmedlemmar välkomna att aktivt delta. Skriv om nyheter och tips, lägg ut saker till försäljning, 

anordna gemensamma utflykter eller skriv en reseskildring. 

  

Vår hemsida: 

www.bsl.nu 

Vår Facebook-grupp: 

www.facebook.com/groups/bslvasteras 
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Annons 
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BSL-kalendern 

Februari 

2017-02-16 Styrelsemöte nr 3 

Mars  

Bokningen för sjösättning beräknas starta mitten mars. 

2017-03-04 Båtklubbens dag Älvsjömässan 

Vecka 11: Torparnytt nr 2   

April 

Sjösättningarna beräknas starta (datum meddelas senare) 

2017-04-06 Styrelsemöte nr 4 

2017-04-25 Vårmöte 

2017-04-30 Valborgsfirande i Torpstaden  

Maj 

2017-05-13/14 Våröppning i Torpstaden 

Tisdagsegling startar (datum meddelas senare) 

Västerås Skärgårdsdagar   

Juni 

2017-06-03 Information nya medlemmar 

2017-06-23/24 Midsommarfirande i Torpstaden  

Augusti 

2017-08-17 Styrelsemöte nr 5 

2017-08-26 Kräftskiva och kräftsegling  

September 

Vecka 36 Torparnytt nr 3 

2017-09-21 Styrelsemöte nr 6 

2017-09-23/24 Höststängning i Torpstaden 

WSS Höstkroken Inshore 

Oktober 

2017-10-15 Sista datum för att lämna in motion som automatisk skall behandlas på årsmöte 

2017-10-19 Styrelsemöte nr 7 
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November 

Vecka 44 Torparnytt nr 4 

2017-11-04/05 Sista helgen färjan går till Ridön. Passa på att besöka ön för promenad och korvgrillning. 

2017-11-16 Årsmöte (ordinarie medlemsmöte nr 2) 

December 

Konstituerande styrelsemöte 

 

 

 

 

 

  

Varit på sjön under vintern? Kanske på varmare 

breddgrader? Dela gärna med dig av dina upplevelser. 

Skicka din berättelse och eventuella bilder till: 

red@bsl.nu 

(Bilden ovan: Nassa) 
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Kontakta BSL 

Båtsällskapet Lögarängen 

c/o Barbro Brunman 

Svanågatan 5 

722 23 Västerås 

Ordförande Barbro Brunman ordf@bsl.nu 

Sekreterare (Vakant) sekreterare@bsl.nu 

Kassör Kjell Holm ekon@bsl.nu 

Ledamot Christer Svensson ledamot1@bsl.nu 

Ledamot Monica Swartström ledamot2@bsl.nu 

Suppleant Göran Lövgren suppl1@bsl.nu 

Suppleant Peter Bäversten suppl2@bsl.nu 

Anläggningsgruppen Lars Andersson anlaggning@bsl.nu 

Tävlingsgruppen Daniel Hedlund tavl1@bsl.nu, tavl2@bsl.nu 

Barn- o ungdomsgruppen Gill Oscarsson ung@bsl.nu  

Torparnytt Andreas Miehling red@bsl.nu 

Webbmaster Andreas Miehling webm@bsl.nu  

Hemsida BSL www.bsl.nu 

Hemsida Västerås Förenade Båtklubbar www.vfbab.se 

BSL har en Facebook-sida. Du hittar den om du söker på Båtsällskapet Lögarängen. 

 

 

 

 

  

Har vi rätt mailadress till dig? Kom ihåg att meddela BSLs sekreterare om du 

byter mailadress. I januari när vi skickar ut fakturorna för årsavgiften 

kommer vi att påminna om detta. Ändring av mailadress eller andra 

kontaktuppgifter mailas till: sekreterare@bsl.nu 

 

 

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:red@bsl.nu
mailto:webm@bsl.nu
http://www.bsl.nu/
http://www.vfbab.se/
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Nästa Torparnytt 

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 

Privata annonser 

Som BSL-medlem kan du annonsera ut dina båtprylar i Torparnytt. Maila din annons till: red@bsl.nu 

Företagsannonser 

Företag som vill annonsera kan maila BSLs kassör på ekon@bsl.nu för mer information. 

 

 

Nästa Torparnytt kommer ut i mars, ca vecka 11. 

Vi tar emot bidrag och annonser fram till den 5 mars 2017. 

mailto:red@bsl.nu
mailto:red@bsl.nu
mailto:ekon@bsl.nu

