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Hej båtvänner! 

Torparnytts årgång 30 (WOHOO!) startade med lätt nyhetstorka, men till slut hände det grejer och vi fick 

ihop en tidning på 26 sidor. Kul! Redaktionen tackar för alla bidrag. Spana t.ex. in Anita och Anders Dahllövs 

seglats med s/y Abigali till Estland! 

Sannolikt är er vårrustning snart i full gång, men kommande veckor är även fullspäckade med viktiga BSL-

datum. Boka redan nu in tid för vårt årliga trippel-V: Vårmöte, Valborg, Våröppning! Minst lika viktigt i 

sammanhanget är ett möte som arrangemangsgruppen bjuder in till den 19/4. Vi är säkert många som inte 

vill att våra fina arrangemang dör ut, så ta er dit om ni kan! Mer info får ni om ni bläddrar vidare. 

Trevlig läsning, så ses vi inom kort i Torpis! 

// Redaktör Andreas 
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Ordförande har ordet 

Hej alla båtvänner! 

Våren närmar sig och ett nytt nummer av Torparnytt ligger framför dig. Detta blir nr 1 och 2. Det 

bestämdes att slå ihop båda numren på grund av ”nyhetstorka”. För att hjälpa redaktionen vill jag 

uppmana alla att bidra med berättelser av olika slag, dessa behöver inte bara handla om båtar och sjölivet. 

I skrivande stund vet jag att en del klubbkompisar befinner sej norrut på skidsemester. 

Det som har hänt sedan senaste Torparnytt är att årsmötet genomförts. Det blev ett lugnt möte i en lagom 

formell anda trots många känslor. Mötets huvudnummer var omröstningen om stadgeändring för utträde 

ur Svenska Seglarförbundet. Mötet beslutade att bifalla styrelsens proposition. Utträdet är verkställt från 

och med årsskiftet 2017/2018. 

Från Lövudden meddelas att skadegörelse skett. Presenningar har skurits sönder och dunkar stulits. Det är 

generellt en god idé att regelbundet åka ut, se till sin båt och kolla stöttningen. 

Innan vi ses på sjön kan vi se fram mot vårmötet den 26/4. Samma dag bjuder Hjertmans in till klubbafton, 

med nedsatta priser på hela sortimentet. Med lite planering hinner man med båda. 

Den nybildade arrangemangsgruppen har träffats för att smida planer inför sommarens aktiviteter. Den 

som har idéer är välkommen att höra av sig till Håkan Slagbrand.  

Ser fram mot en bra båtsommar! 

Mvh Christer 

 

Händer i klubben 

Ny styrelse 

Årsmötet 2017 röstade fram följande nya styrelse: 

Ordförande: Christer Svensson 

Kassör: Monica Svartström 

Sekreterare: Peter Lindberg 

Ledamöter: Anita Dahllöv, Lennart Ängvard 

Suppleanter: Göran Lövgren, Camilla Täckdal 

Kontaktuppgifter hittar du längst bak i tidningen. 
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Båtsällskapet Lögarängen kallar till vårmöte 

Vårmötet 2018 kommer att hållas på 

Björnögården torsdagen den 26/4 klockan 

19:00. 

Klubben bjuder på fika efter mötet. 

Eftersom vi beställer fika ber vi dig att 

anmäla att du kommer till: ekon@bsl.nu 

Dagordning 

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 

8. Övriga ärenden 

9. Avslutning 

Väl mött 

// Styrelsen 

 

Våröppning i Torpstaden 

Den 5/6 maj ses vi i Torpis för vårstädning. 

Vi kommer att göra det fint inför 

sommarsäsongen, men också ha trevligt 

med god mat och trevligt folk. Ju fler vi 

blir desto snabbare, roligare och bättre 

blir det. 

Välkommen! 
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Ska vi ha några egna arrangemang? 

Att döma av uppslutningen kring det första mötet i nybildade Arrangemangsgruppen, en hopslagning av 

Festkommittén, Barn- och ungdomsgruppen, Vinteraktivitetsgruppen och Tävlingsgruppen, är intresset för 

att genomföra egna arrangemang i klubben minimal. Förutom undertecknad dök det upp två personer, 

Jyrki Kaipainen och Joakim Karlander. Ytterligare två klubbmedlemmar har, via mejl, klargjort att de kan 

tänka sig att medverka vid våra arrangemang. Mot bakgrund av detta urusla engagemang är det berättigat 

att ställa frågan om vi över huvud taget ska ha några arrangemang kring öppningshelgen, valborg, 

midsommar, kräftskiva och stängningshelg? Med bara fem personer i gruppen blir det omöjligt att driva 

runt alla de planerade tillställningarna. 

Trots allt genomfördes mötet i positiv anda och lite nya idéer dök upp. Bland annat ser vi gärna att den 

tidigare traditionella årsfesten kommer tillbaka. Likaså att vi, samma lördag som kappseglingen Höstkroken 

arrangeras av WSS, anordnar en egen Höstkrok. Dock med den stora skillnaden att BSL:s Höstkroken är en 

metartävling, öppen för unga och gamla. Men, som nämnts, ovanstående kräver att betydligt fler 

medlemmar engagerar sig i Arrangemangsgruppen. 

Även om uppförsbacken i skrivande stund är brant ger vi inte upp hoppet om att kunna, som traditionen 

bjuder, genomföra ett antal arrangemang i Torpstaden. Men det kräver att betydligt flera medlemmar vill 

vara med och bidra. 

Vi bjuder därför in ALLA som vill bidra till genomförandet av våra arrangemang, till ett nytt möte, 

närmare bestämt torsdagen den 19 april, Bishop Arms (Stadshotellet), kl. 19.00. 

Är Du sugen på att bidra till våra arrangemang, se till att komma på mötet! 

Håkan Slagbrand 

Sammankallande Arrangemangsgruppen 

 

Premiärmötet i 

Arrangemangsgruppen lockade, 

förutom sammankallande även 

Jyrki Kaipainen, till vänster, och 

Joakim Karlander. 
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Stående upprop: fler 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 styrelsen. 

I och kring Mälaren 

Båtklubbarnas varv 

Behöver du arbeta med din båt nästa vinter? Det finns 

fortfarande platser över till nästa vinter såväl inomhus som 

utomhus på Båtklubbarnas Varv. 

Den som söker plats innan den 30 april 2018 har förtur till plats 

om man inte har stått på varvsplats under säsongen 2017–2018. 

För mer information och priser se varvets hemsida bkvarv.se. 

 

”Få båtägare att sluta måla med båtbottenfärger” 

”Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vid Västerås stad har utfört mätningar i Mälarens vatten och 

resultaten tyder på att vattnet är förorenat till följd av att båtägare använder otillåten båtfärg. 

Västkustfärg och östersjöfärg får inte användas eftersom de innehåller farliga metaller som koppar och 

zink. Metallerna är skadliga för ekosystemet och förorenar vattnet. Den enda färgen som får användas 

kallas för insjöfärg men även om färgen är acceptabel innehåller den kemikalier som också är skadliga. Den 

bästa lösningen är att inte använda båtfärg överhuvudtaget.” 

Så lyder titel och ingress från ett gymnasiearbete av elever på ABB Industrigymnasium. Läs gärna hela 

arbetet här: bit.ly/bottenfarg 

Båtsverige 

Rabatt på Ledkungen 

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.  
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Jippodag på Hjertmans 

Hjertmans Västerås-butik upprepar förra årets succé och bjuder in till en jippodag med kampanjer och 20 % 

på hela sortimentet (ej N-märkta produkter eller kampanjvaror). Specialister från många olika tillverkare 

finns på plats. 

Observera att jippodagen är samma dag som vårt eget vårmöte – tajma in det så hinner ni lätt både och! 
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Var du på Allt för sjön? 

Säkert var de flesta av er på årets båtmässa. Hittade du en finurlig pryl du vill tipsa om? Hände något 

speciellt? Hittade du din drömbåt? Välkommen att dela med dig av ditt besök! Använd vår Facebook-grupp 

eller skicka in din berättelse till red@bsl.nu, så kommer det med i nästa nummer av Torparnytt. 
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Annons
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Klubbmedlemmar berättar 

Segling till Estland sommaren 2017 – av Anita och Anders Dahllöv på s/y Abigail 

 

 

12/7 

Dagen vi skulle segla från den svenska sidan till Åland började 

inte så bra. Dimman låg tät i gästhamnen i Kapellskär. Vid 11-

tiden hade den lättat så pass mycket att vi kunde ge oss iväg. 

Vi hade bra vind och vågorna med oss. Vid 18-tiden var vi 

framme i det vackra Rödhamn på Åland. 

Bild t.h.: Rödhamn Åland 
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13/7 

Äntligen kom vi fram till Sandvik på Kökar efter en segling i hård kall vind hela vägen från Rödhamn. Det var 

fullt på bryggan när vi kom fram men en medlem i Bavariaklubben hjälpte oss att hitta en plats längst in på 

bryggan. Tur det finns varma duschar så man får värma sig lite när man kommer fram. 

 

 

Bilder: Kökar Åland 
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14/7 

Dagens segling från Kökar till finska Utö var i strålande sol och medvind. Men kylan är värre på havet än på 

land så det gäller att klä sig varmt om man vill sitta ute i sittbrunnen. Här är så vackert och man kan vandra 

runt på stigar och klippor. Utö är en skärgårdsidyll. Bäst att ligga vid gästplatserna vid bryggan längst in 

men det finns inte så många platser så kom i tid om det är högsäsong. 
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Bilder: Finska Utö 
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15/7 

Oväntad lugn färd från finska Utö till Estland. Ingen vind så det blev motorfärd nästan hela vägen. Första 

estniska hamnen blev Lehtma. Inget vi kan rekommendera, en tråkig gammal nedlagd hamn med dålig 

service. Det finaste på den här platsen var sandstranden men det var för kallt så inte ens ett kvällsdopp 

lockade.  

 

Bild: Lehtma Estland 
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Annons 
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16/7 

Efter en kortare segling så kom vi till ett mycket vackert ställe, Kärdla, en fin gästhamn med all tänkbar 

service. Bastun på kvällen kändes extra skön då det är så kallt ute på havet och man längtar efter värme. 

Pizzan på den närbelägna restaurangen var inte att rekommendera, blek som en barnrumpa och fyllningen 

var ett skämt. Ölen var däremot god! (Men vi hittade bättre pizzor på andra ställen sen.)  
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Bilder: Kärdla Estland 

 

17/7 

Nästa stopp blev Haapsalu som vi kom fram till efter 6 timmars segling i hård vind. Mellan 9–14 m/s men vi 

hade slör så seglingen blev behaglig ändå. Vi tog en rundvandring i staden, besökte huset där Ilon Wikland 

bodde som barn. Vandrade utmed borgen som påminner mycket om Gotland. Köpte estnisk surkålsoppa 

som smakade nästan som mammas, mums! (Min mamma är från Estland.) 
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Bilder: Haapsalu Estland 

 

19/7 

Seglade från Haapsalu i hård vind till Dirhami. Ett litet vackert ställe med många långa sandstränder. Synd 

bara att havet är så kallt så man inte kan utnyttja dem. Det blåser en så hård kall vind och man vill knappt 

vara ute. Såg några som badade! De måste komma från Island. En trevlig restaurang med god mat fanns i 

gästhamnen. Vi ligger bakom en skyddad pir men vågorna letar sig in och gör att båten gungar mycket 

ändå. Tur vi har ryckdämpare på linorna. Nästa dag tar vi en promenad upp till den lilla byn Spithamn. Där 

vajade det många svenska flaggor på husen. Den här byn tog ryssarna över under andra världskriget och 

när Estland sedan blev fritt så fick de tillbaka sina gårdar. Vi hälsade på en familj som hade fått tillbaka sin 

gård och nu hade den som sommarstuga. Sonen bodde nu i Västerås. Vilket sammanträffande! 
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Bilder: Dirhami Estland 
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21/7 

Dags att lämna Estland för denna gång. Raka motvinden igen så det blir motorfärd upp till Hangö. Visst kan 

man kryssa när man seglar men blåser det hela tiden iskalla nordliga vindar så får även en ivrig seglare som 

jag nog. Och vi skulle segla en lång sträcka så tiden fanns inte heller, om man inte vill segla hela natten 

också och det ville vi inte.  Men vi hade sol och lä i sittbrunnen så vi överlevde detta med. I Hangö kunde vi 

storhandla och fylla båten med både det ena och det andra. 

 

Bild: Hangö Finland 
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23/7 

Åh så kom vi till den mysigaste platsen på hela vår resa. Om ni aldrig varit på Aspö så är det ett måste. Så 

trevligt med egen liten handelsbod som sålde nyrökt fisk och bjöd på dragspelsmusik av lokalbefolkningen. 

Fina klippor och berg att vandra runt på. Här skulle man vilja stanna länge. Men dessvärre har man en tid 

att passa och underbart är tyvärr för kort. Men hit kommer vi garanterat tillbaka. Kanske var det värmen 

som gjorde att jag blev extra förtjust. Så trött på de kalla vindarna som vi inte kände av när vi var här.  

 

 

Bilder: Aspö i Åbolands skärgård 
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Sammanfattningsvis kan vi säga att det är mycket trevligt och lätt att segla i den estniska skärgården. De 

estniska vattnen är grunda men farlederna är väl utprickade och sjökorten detaljerade så det är inga 

problem att leta sig fram. Det finns gästhamnar av olika slag, en del mycket bra och en del sämre men alltid 

gott om plats.  Men vi är nöjda och hade vädret och havet varit varmare så hade vi haft en helt annan 

känsla. Men vi kan verkligen rekommendera att segla runt här och då ha lite mer tid än vad vi hade. Nu får 

man längta efter den tid då man inte behöver planera efter kalendern. Men vi kommer säker tillbaka hit 

nån gång… 

Anita och Anders Dahllöv på s/y Abigail 

 

 

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. 
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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 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 

April 

Sjösättningarna beräknas starta 

2018-04-12 Styrelsemöte nr 3 

2018-04-19 Möte kring klubbens arrangemang 

2018-04-26 Vårmöte 19:00 (ordinarie medlemsmöte nr 1) 

2018-04-30 Valborgsfirande i Torpstaden 

Maj 

2018-05-05/06 Öppningshelg i Torpstaden 

Juni 

2018-06-22/23 Midsommarfirande i Torpstaden 

Augusti 

2018-08-23 Styrelsemöte nr 4 

2018-08-25 Kräftskiva och kräftsegling 

September 

Vecka 36 Torparnytt nr 2 

2018-09-27 Styrelsemöte nr 5 

2018-09-28/29 Höststädning i Torpstaden 

Oktober 

2018-10-15 Sista datum för att lämna in motion som automatisk skall behandlas på årsmötet 

2018-10-18 Styrelsemöte nr 6 för att behandla motioner 

November 

Vecka 44 Torparnytt nr 3 

2018-11-06 Senaste datum för Räkenskaper omfattande 1 november till 31 oktober till revisorerna 

2018-11-13 Årsmöte (ordinarie medlemsmöte nr 2) 

December 

2018-12-XX Konstituerande styrelsemöte nr 1 samt inplanering av kommande år. 
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Kontakta BSL 

Ordförande Christer Svensson ordf@bsl.nu 

Sekreterare Peter Lindberg sekreterare@bsl.nu 

Kassör Monica Swartström ekon@bsl.nu 

Ledamot Anita Dahllöv ledamot1@bsl.nu 

Ledamot Lennart Ängvard ledamot2@bsl.nu  

Suppleant Göran Lövgren suppl1@bsl.nu 

Suppleant Camilla Täckdal suppl2@bsl.nu 

Anläggningsgruppen Anders Blomqvist anlaggning@bsl.nu 

Arrangemangsgruppen Håkan Slagbrand 

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 

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 augusti. 

Vi tar emot bidrag och annonser fram till den 31 juli 2018. 
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