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Hej båtvänner! 

Bilden på omslaget togs den 14 oktober under min årliga sista kortvisit med bastu – dock utan bad, 

10 vattengrader räcker helt enkelt inte för en badkruka. Solen stod lågt, ni ser låsens långa skuggor. Totalt 

5 båtar vid bryggorna, en arbetsbåt inräknad. 

Efter lite småprat på bryggan och en medlems varning till trots – trötta långsamma stora höstflugor hade 

invaderat bastun dagen innan och envisades med att i mörker och sannolikt panik krocka med 

bastubadarna – tände vi bastun för att konstatera att resterande 2–3 flugor var hanterbara. Det blev med 

andra ord återigen en kanonavslutning på säsongen. En bildserie från dagen hittar ni om ni bläddrar vidare. 

I övrigt blir det denna gång en tunnare tidning. Jag vill passa på att uppmana er alla till att skicka in 

reseskildringar, intressanta artiklar, köp och sälj m.m. till kommande Torparnytt. Alla inslag är välkomna! 

Trevlig läsning! 

// Redaktör Andreas 
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Ordförande har ordet 

Hej båtvänner! 

Tiden går fort och det är dags för ett nytt livstecken från undertecknad. De flesta har tagit upp sina båtar 

och avslutat båtlivet för i år. Sista helgen i augusti avgjordes kräftseglingen i fina förhållanden, senare på 

kvällen dukades det upp till kräftskiva. Personligen var jag inte där men ryktet säger att det var mycket 

trevligt. 

Helgen 23–24/9 gjordes Torpis redo för att möta vintern. Efter ett idogt arbete av alla som var där bjöds 

det på mat och hembakt. Ett hjärtligt tack för ett mycket gott arbete! Det som återstår i närtid är årsmötet 

den 16/11, hoppas på god uppslutning. 

Mvh Christer 

 

Händer i klubben 

Båtsällskapet Lögarängen kallar till 

årsmöte Nr 57 

Årsmötet 2017 kommer att hållas på Björnögården 

den 16/11 klockan 19:00. 

Klubben har bokat stora salen på Björnögården 

eftersom intresset väntas bli stort p.g.a. beslut om 

eventuell stadgeändring och eventuellt utträde ur 

Svenska Seglarförbundet. Kom i tid. 

Klubben bjuder på fika efter mötet. 

Eftersom vi ska beställa fika så vill vi att du anmäler 

att du kommer till: ekon@bsl.nu 

Årsmöteshandlingarna finns på hemsidan: 

http://bsl.nu/evenemang/arsmote-2017/ 

Väl mött 

// Styrelsen 
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Annons 
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Debattartikel – Var tog alla ”doers” vägen? 

Nedan en debattartikel från Håkan Slagbrand. Skicka dina kommentarer till red@bsl.nu, så publicerar vi 

dem på hemsidan och i nästa Torparnytt. 

”Efter att ha närvarat vid den så kallade ”stängningshelgen” i Torpis känner jag mig befogat oroad. Vi var 

cirka 25 tappra personer som, efter bästa förmåga, snyggade till klubbanläggningen inför vintervilan. 25 

stycken – det är mindre än tio procent att föreningens totala medlemskader. Jag är väl medveten om att 

många hade fullt legala anledningar att inte vara på plats, men jag kan ändå inte frigöra mig från tanken 

att det synnerligen klena deltagandet är oroväckande. 

Jag och min hustru Maria har varit medlemmar sedan 1985 och frekvent besökt Torpis under alla år. Intryck 

som starkt etsat sig fast genom åren har varit den målmedvetenhet och arbetsvilja som präglat 

medlemmarna. Något som resulterat i den fantastiska klubbanläggning vi har idag. Men det finns också en 

baksida på myntet. Det stavas underhåll. För att bibehålla anläggningen i det skick den faktiskt är behövs 

underhållsinsatser. Vi kan inte räkna med att någon annan än vi medlemmar ska utföra detta – om nu inte 

föreningen väljer ett spår som innebär att arbetsuppgifterna köps in. Det senare är inte en väg jag förordar 

med ökad belastning på klubbkassan och i slutändan medlemmarna. 

Nej, vi behöver aktivera alla ”doers” igen! Jag är nämligen helt övertygad om att det fortfarande finns 

massor av just ”doers” i föreningen. Ingen kan göra allt ensam, men alla kan bidra med någonting. 

På det viset kom bland annat klubbstugan till. När man väl lärde känna medlemmarna i klubben visade det 

sig att det fanns snart sagt alla yrkesgrupper representerade, från arkitekt till takläggare, från 

administratör till tekniker. Det finns det säkert nu också! 

Så därför, kom fram i ljuset alla ”doers”. Vi måste nämligen hålla Torpis i trim även framöver – det är varje 

klubbmedlems ansvar! 

Men det betyder inte att några få ska slita häcken av sig vid varje besök i Torpis. Det måste finnas utrymme 

för en pilsner också…” 

Håkan Slagbrand 

 

Upprop: Även nästa år behöver vi 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 
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I och kring Mälaren 

Båtklubbarnas varv 

Behöver du bygga om, reparera eller utföra snickeriarbeten på din båt, då kan varvet eventuellt erbjuda dig 

en plats där du kan utföra dessa arbeten. Vill du utföra ett arbete på din båt nästa höst/vinter 2018/2019 

så är det dags att anmäla intresse. 

Det finns cirka 12 inomhusplatser och cirka 22 utomhusplatser lite beroende på båtstorlekar. De som inte 

fick plats i år har företräde till nästa år om de är intresserade. 

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. 

2018/2019 kommer priserna att justeras. 

Är du intresserad går du in på www.bkvarv.se och anmäler dig. 

 

Båtsverige 

Ledkungen har Sveriges starkaste utbud av LED-lampor för interiör 

och exteriör, samt adaptersocklar och andra tillbehör. Som 

medlem i SBU får du 20% rabatt på hela sortimentet, året om. 

Gå in på www.ledkungen.se för att se utbudet. Ange rabattkoden SBU2018 vid beställning. 

 

 

 

  

Har vi rätt mailadress till dig? Kom ihåg att meddela BSL:s 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 
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Annons
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Klubbmedlemmar berättar 

Höstbilder från Torpis, 14 oktober 2017 

Bilder: Andreas Miehling 
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Annons 

 



Torparnytt 4/2017  12 

Torget 

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 BSL:s kassör, sekreterare 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 150 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. 

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 direktlänkade nyheter från VFB AB:s 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 

November 

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 

 

 

Kontakta BSL 

Ordförande Christer Svensson ordf@bsl.nu 

Sekreterare Jan Blomqvist sekreterare@bsl.nu 

Kassör Monica Swartström ekon@bsl.nu 

Ledamot Göran Lövgren ledamot1@bsl.nu, ledamot2@bsl.nu 

Suppleant Peter Bäversten suppl1@bsl.nu, 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. 

 

 

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 

mailto:ordf@bsl.nu
mailto:sekreterare@bsl.nu
mailto:ekon@bsl.nu
mailto:ledamot1@bsl.nu
mailto:ledamot2@bsl.nu
mailto:suppl2@bsl.nu
mailto:red@bsl.nu
mailto:webm@bsl.nu
http://www.bsl.nu/
http://www.vfbab.se/
mailto:red@bsl.nu
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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 BSL:s kassör på ekon@bsl.nu för mer information. 

 

 

Nästa Torparnytt kommer under januari. 

Vi tar emot bidrag och annonser fram till den 15 januari 2018. 

Varit på sjön under sommaren? Dela gärna med dig av 

dina upplevelser. Skicka din berättelse och eventuella 

bilder till: red@bsl.nu 

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

