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Hej BSL:are! 

Nu är det inte många dagar kvar till jul och många av er har säkert släppt tankarna om båten och allt fix. 

Här kommer en påminnelse i form av Torparnytt. Håll till godo. Det här blir tredje och sista Torparnytt för i 

år. Vår ambition är givetvis att 2019 släppa traditionsenliga 4 utgåvor. 

Om knappt tre månader är det dags för Allt för sjön i Älvsjö. Det är lång tid, så passa på och fördriv tiden 

med annat kul som föredraget den 31 januari i Växhuset om en resa till Färöarna med Mary af Rövarhamn. 

Fram till dess önskar redaktionen god jul och en bra start på det nya året 2019! 

Trevlig läsning! 

// Redaktör Andreas 
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Ordförande har ordet 

Hej båtvänner. 

Dags att summera sista delen av årets båtsäsong, som jag hoppas alla kommer 

att minnas som den bästa på väldigt länge. Årets fisketävling avgjordes under 

perfekta förhållanden, Ulla Gotthardsson landade en mört som mätte hela 22 

cm och utsågs till BSL:s storfiskare 2018. I juniorklassen segrade bröderna David 

och Andreas Sundström. Ett stort tack till arrangemangsgruppen, hoppas det blir 

en tradition. 28–29 september samlades ett trettiotal tappra själar för att ställa i 

ordning Torpis för vintern, det putsades och fejades. Efter en dag med hårt 

arbete serverades chili con carne à la Camilla och Ole Täckdal, det rapporteras 

att det var en strykande åtgång.  

Årsmötet hölls som vanligt med god ton trots många diskussionssugna 

deltagare. Efter ett något utdraget möte bjöd Patric Scherling med oss på hans 

resa till Karibien. Ett föredrag med massor av bilder och berättelser om möten 

med människor från jordens alla hörn. Stormar och missöden och hur han tog sig 

an de utmaningar han ställdes inför.  

Ett resultat av samarbetet med de övriga båtklubbarna är en gemensam 

vinteraktivitet. Den 31 januari 2019 välkomnar vi till ett intressant föredrag i 

Växhusets konsertsal. Då kommer seglarna från SVT-serien ”Familjer på äventyr” 

till Västerås. Info om detta på annan plats i denna utgåva av Torparnytt. 

Tyvärr har vi haft en ökning av de båtrelaterade brotten under sommaren. 

Samarbetet med polisen och kommunen fortsätter. Vad vi själva kan göra är att 

när vi tittar till våra båtar för att justera förspänningen på stöttorna, ta en extra 

runda med bilen så att vi får så mycket rörelse bland våra båtar som möjligt.  

Vill passa på att önska alla en god jul och ett gott nytt år samt tacka för året 

som gått. Ett särskilt tack till arrangemangsgruppen och anläggningsgruppen för 

ett mycket gott samarbete! 

Christer 
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Klubbnyheter 

Årsmötet 

Årsmötet gick av stapeln den 13 november i Björnögården. Protokollet finns på hemsidan under 

Information → Protokoll och dokument: http://bsl.nu/information/protokoll-och-dokument/ 

 

Nya medlemmar 

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

Välkomna alla nya medlemmar! 

Albin Vega, Bella 642 HT, Bavaria 28 Sport, Hallberg Rassy 352, Högsjösnipa, Marino 725 

Samma lista, men alltid uppdaterad, finns på hemsidan. 

 

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. 
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Annons 
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Föredrag: Till Färöarna med Mary af Rövarhamn 

Som ett resultat av samarbetet med Västerås övriga båtklubbar välkomnar vi den 31 januari till ett 

intressant föredrag i Växhuset. 
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Ridön 

Ridö Intresseförening hälsar: 
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Annons 
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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. 

 

 

 

 

 

Båtrelaterade stölder i Sverige 

Heat maps. Källa: Polisen. 
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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 

Januari 

Vecka 4: Torparnytt nr 1 

Februari 

2019-02-21 Styrelsemöte nr 2 

Mars 

Bokningen för sjösättning beräknas starta i mitten av mars 

Båtklubbens dag, Älvsjömässan 

Vecka 11: Torparnytt nr 2   

April 

Sjösättningarna beräknas starta 

2019-04-11 Styrelsemöte nr 3 

2019-04-25 Vårmöte 19:00 (ordinarie medlemsmöte nr 1) 

2019-04-30 Valborgsfirande i Torpstaden 

Maj 

2019-05-04/05 Öppningshelg i Torpstaden 

Juni 

2019-06-21/22 Midsommarfirande i Torpstaden 

Augusti 

2019-08-22 Styrelsemöte nr 4 

2019-08-24 Kräftskiva och kräftsegling 

September 

Vecka 36 Torparnytt nr 3 

2019-09-26 Styrelsemöte nr 5 

2019-09-27/28 Höststädning i Torpstaden 

Oktober 

2019-10-15 Sista datum för att lämna in motion som automatisk skall behandlas på årsmötet 

2019-10-17 Styrelsemöte nr 6 för att behandla motioner 
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November 

Vecka 44 Torparnytt nr 4 

2019-11-14 Årsmöte (ordinarie medlemsmöte nr 2) 

December 

2019-12-05 Konstituerande styrelsemöte nr 1 samt inplanering av kommande år 

 

 

 

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 Tord Forsander suppl1@bsl.nu 

Suppleant Camilla Täckdal suppl2@bsl.nu 

Anläggningsgruppen Per-Olov Marklund anlaggning@bsl.nu 

Miljöombud Anders Dahllöv 

Vinteraktivitetsgruppen Jan Blomkvist 

Barn- o ungdomsgruppen Gill Oscarsson, Sofia Wallberg ung@bsl.nu 

Festkommitté, klubbmästare Vakant, väljs av styrelsen  

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. 
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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 BSL:s kassör på ekon@bsl.nu för mer information. 
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