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Hej BSL:are! 

Vi befinner oss i mitten av september. Sommaren har inte släppt taget om oss helt, i veckan väntas 

temperaturer uppemot 23 grader. Det är fortfarande läge för mysiga besök på vår fina anläggning. Som ni 

kan läsa om i detta nummer och på hemsidan har vi en hel del nya medlemmar med mindre men snabba 

motorbåtar. Ett tips till just er från mig som tillhör samma skara, tiden efter jobbet räcker gott och väl för 

en kort bastutur ut till Torpis och tillbaka. Vore kul om vi kunde bli fler med tiden! 

Den här utgåvan av Torparnytt är fullspäckad med bilder från kräftseglingen och renoveringen av 

bubbelbryggan. Tack till er som skickade in er bidrag till tidningen! 

Sedan glömmer ni väl inte höststängningen helgen den 28/29 september? Det blir lite jobb, men inte alls 

jobbigt. Lovar! 

Trevlig läsning! 

// Redaktör Andreas 
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Ordförande har ordet 

Hej båtvänner! 

Här kommer en summering av årets båtsäsong så här långt. Det började lite 

trögt, första mötet med arrangemangsgruppen samlade tre stycken och tankar 

på att lägga ner alla arrangemang fanns. Ett genidrag var att förlägga andra 

mötet till Bishop’s Arms. Och med vilket resultat! Nu kan vi blicka tillbaka på 

sommaren med ett riktigt stort tack till arrangemangsgruppen för mycket 

trevliga arrangemang. Ett midsommarfirande som hade allt. Tipspromenad samt 

dans kring midsommarstången och senare till levande musik av vår egen 

entertainer. Kräftköret avgjordes under fina förhållanden och högst på tronen 

sitter BSL:s seglarkung Peter Jansson – om jag inte minns fel för andra året i rad. 

Anläggningsgruppen har inte heller legat på latsidan, det har jobbats och 

svettats många timmar under den varmaste sommaren i mannaminne. Förutom 

gräsklippning och daglig skötsel har det utförts en hel del förbättringsarbeten, 

där renoveringen av gamla Kompassbryggan som blev den nya Bubbelbryggan 

måste omnämnas. Detta är en plats som är tänkt att främja det enkla och 

spontana umgänget, dit man tar med en öl, ett glas bubbel eller ingenting alls 

för att mingla tillsammans med gamla och nya klubbkompisar. 

Helgen den 7–8 september arrangerades årets Höstkrok där WSS bjöd in bland 

annat BSL för att representera båtlivet i Västerås. Lördagen den 15 september 

gick BSL:s egen höstkrok, vår metetävling, av stapeln. 

Nu vrider vi ur det sista av årets båtsäsong som har varit helt makalös. 

Christer 
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Klubbnyheter 

Höststängning i Torpstaden 

Den 28/29 september ses vi i Torpis för 

höststängning. Vi kommer att städa undan 

inför vintern, men också ha trevligt med 

god mat och trevligt folk. Ju fler vi blir 

desto snabbare, roligare och bättre 

blir det. 

Välkomna! 

 

 

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. 

 

Nya medlemmar 

Här ser du klubbens 10 senaste tillskott. Vill du veta personerna bakom, ja då hänvisar vi till bryggan. 

Välkomna alla nya medlemmar! 

Quicksilver 640, Dufour 335, Flipper 575, Nordkapp 675, Sea Ray, HR480, Sunwind 26, Sea Ray 160, 

Sandvik 945, Beason 31 

Samma lista, men alltid uppdaterad, finns på hemsidan. 
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Arrangemang 

Midsommarfirande 

Klubbens 58:e midsommarfirande på Torparstaden lockade ett 40-tal båtar med besättningar. Speciellt 

glädjande var att ett 50-tal barn i åldrarna 0–17 år valde att fira midsommar med oss! 

I vanlig ordning hade vi vädergudarna på vår sida. Torsdagsnattens ösregn och bitvis hårda vindar var som 

bortblåsta framåt morgonen på midsommarafton. Arrangemanget gick helt i traditionens hjulspår. 

Blomplockning, lövplockning och dans runt stången följdes av gemensamt knytkalas med dans i stugan. Allt 

detta till tonerna av Henry Ceders dragspel, tangentmaskin och skönsång. 

Midsommardagen bjöd på tipspromenad till klubbträdet vid Lastudden och femkamp. Prisbordet till de 

olika aktiviteterna var digert, tack vare gåvor från en rad sponsorer. Sponsorerna, ingen nämnd – ingen 

glömd, ska givetvis ha ett stort TACK för bidragen. 

En trivsam helg avslutades dock med två riktiga katastrofer… Jag tänker på då VM-fotbollen mellan Sverige 

och Tyskland. Först försvann bilden på teven i halvtidspausen. Med fem minuter kvar av matchen kom dock 

bilden tillbaka, bara för att vi skulle få se tyskarna avgöra till 2–1 med matchens sista spark… 

Eländes elände… 

Men humöret var på topp ändå, helgen igenom! Tack till alla Er som förgyllde Torparstaden med Ert 

deltagande. 

Håkan Slagbrand 

Sammankallande Arrangemangsgruppen 

 

Invigning av ”Bubbelbryggan” 

”Pensionärsbryggan”, alltså den sydligaste av våra bryggor i Torparstaden, har nu fått en ansiktslyftning. På 

midsommarafton invigdes den renoverade bryggan som nu fått namnet ”Bubbelbryggan”. 

Vid invigningen deltog ett 70-tal klubbmedlemmar som i vederbörlig ordning fick se ordförande Christer 

Svensson klippa det blå-gula bandet. Den speciellt engagerade ”ihällaren”, Bosse Swartström, såg till att 

alla kunde skåla in den nya bryggan. Närvarade gjorde också delar av projektledningen i form av P-O 

Marklund och Kent Ridman. 

Även ytterligare ett antal medlemmar ska ha ett TACK för sina insatser i samband med renoveringen av 

bryggan. Inte minst Perra Östberg som, förutom sina arbetsinsatser, också fick prova på hur det är att 

gyttjebada… 

Men allt förlöpte väl och nu står ”Bubbelbryggan” klar för användning! 

Håkan Slagbrand 
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Anläggningsgruppens detaljerade rapport om bubbelbryggan 

Kompassbryggan var sedan länge en bedagad skönhet – mossig och illa nedsjunken – numera använd av få. 

Men bryggan finns med hos Länsstyrelse och Sveaskog – alltså hög tid att återställa! 

  

Anläggningsgruppen antog styrelsens utmaning med stor entusiasm och handlingskraft. Vi enades om den 

tekniska lösningen och hjälptes sedan åt med inköp av allt material. Tobbe bonde svarade generöst för 

transport av virket och rören till stolparna. Det är 5–14 meter ned till fast grund. 
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Annons 
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I god tid före midsommar slutfördes projektet med fullgott resultat – med stor möda och trots många ivriga 

bromsar. Men det är lätt att jobba när många hjälper till. 

Över 75 personer kom till invigningen av ”Bubbelbryggan” kl. 12.00 på midsommarafton – den klarade 

både granskningen och belastningen! 
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Stor uppskattning så här långt – alla verkar nöjda! 

Ett stort TACK till alla som medverkat! 

// Anläggningsgruppen 

P.S. 

Även bryggorna vid bastu och tält har räddats med nya bärlinor och rörstolpar. Bryggorna klarade av 

midsommarhelgens anstormning! 

  

Av Per-Olof Marklund 
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Kräftskiva och kräftsegling 

Lördagen den 25 augusti hälsades seglare och kräftälskare hjärtligt välkomna till Torparstaden och BSL:s 

Kräftsegling och Kräftskiva. Här ser ni bilder från seglingen (foton: Gill Oscarsson). 
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Annons 
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Och vinnarna? Dem ser ni här: 

 

(Foto: Anders Nygrens Facebook-inlägg i BSL-gruppen) 

 

Båtsverige 

Skrota båten utan kostnad – fram till årsskiftet 

Nu kan både privatpersoner och företag kostnadsfritt lämna in uttjänta båtar. Erbjudandet gäller fram till 

årsskiftet och är möjligt tack vare en skrotningspremie från Havs- och vattenmyndigheten. Båtar upp till tre 

ton kan lämnas på 25 olika platser i landet. 

Initiativet kallas Båtretur och finns på båtretur.se. 

 

Länktips 

Känner du till nyhetssajten 

DagensBåtliv.se? Inte? Spana in 

www.dagensbatliv.se. 
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Annons
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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. 
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BSL-kalendern 

September 

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 

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. 
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