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ARBETSHELGEN  HÖSTEN 2015 

Många båtar kom 

ut till arbetshel-

gen och vi hann 

med väldigt myck-

et som vanligt ute 

på Granskär. 

Läs mer på sid 3-4 

 

BÅTRÅDET 

Båtklubbarna i Västerås har hållit båtråd tillsammans med kommu-

nen, läs mer på sid 5 

VÅRA MEDLEMMAR 

WegaNytt har intervjuvat några medlemmar ute på Granskär.  

Läs mer på sid 6-7 om detta. 

MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2016 

Som Ni kanske har sett så har vi skickat ut fakturor för medlemsavgif-

ten för 2016. Läs mer på sid 5. 

VFBAB 

Läs mer om Västerås förenade båtklubbar på 

sid 8  

LOTS OMBORD 

Föreläsning av vad en lots gör ombord. Läs 

på sid 8  

Medlemstidning fö r bå tklubben Wegå, Vå sterå s 
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Ordningsregler Grånskå r 

§ 1 

Båtklubbens klubbhus och holme står 

under överinseende av styrelsen och 

klubbholmsvärd. 

§ 2 

Klubbholmen har ingen sophämtning 

så alla sopor måste tas med tillbaka. 

§ 3 

Engångsgrillar är förbjudna på ön. 

§ 4 

Se informationstavla angående för-

töjning av båtar. 

§ 5 

Använd klubbholms utrustning åter-

ställs på sin plats. 

§ 6 

För tältning på klubbholmen samt 

uppläggning av jolle skall klubb-

holmsvärd eller styrelsrepresentant 

kontaktas. 

§ 7 

Om någon avsiktligt eller oavsiktligt 

åstadkommer skada på klubbhusen 

eller dess inventarier eller holmen i 

övrigt, skall detta tillfullo ersättas. 

§ 8 

Hund och katt skall alltid vara kopp-

lade vid vistelse i land. 

§ 9 

Blommor är får ej plockas på ön pga. 

naturreservatet. 

§ 10 

De som bryter mot dessa regler 

eller som uppträder på ett stö-

rande eller ohyfsat sätt, och i 

övrigt trotsar givna föreskrifter, 

bortvisas från klubbholmen.  

ORFÖRANDEN HAR ORDET 

Del 2 av båtåret 
Nu börjar som jag brukar säga del 2 av 
båtåret, den på land. Helene och jag har 
våran ”Att-göra-införskaffa-lista” som vi 
fyller på under året. Det är nu som man 
tar fram den och kan börja pyssla om bå-
ten under den kalla delen av året.  
Jag tycker denna kan vara mysig den 
också, samt att det är nu man kan ta fram 
sina bilder och minnas alla mysig stunder 

man haft på sjön under året. För när man tänker tillbaka på 
sommaren så har det inte bara varit regn och kallt. 

Granskär har stängt för denna säsong med allt vad detta inne-
bär, det är fortfarande el på bryggorna för den som vill ligga 
och kunna ha det varmt och skönt i båten. Allt vatten är av-
stängt och tömt, nyckeltaggarna är avstängda. 

BKWega har under hösten avyttrat båthuset på Lövudden till 
en medlem, enligt vår plan från års- och vårmötet. Intäkterna 
från denna är tänkt att dels rensa på botten vid bryggplatserna 
samt att köpa in vågbrytare till ytterbryggan. Allting tar längre 
tid än beräknat och vi kommer inte att hinna börja med detta 
förrän tidigast nästa höst. Vi återkommer med mer informat-
ion då det säkert kommer att behövas arbetskraft med detta. 

VFBAB håller just nu på med att torrsättade de sista båtarna 
för säsongen. Ni vet väl att alla medlemmar i BKWega, samt 
alla andra båtklubbar som är ägare, har rätt till förmånliga ra-
batter på upptagning och vinterförvaring.  

Nu ser vi fram emot vinteraktiviteter som BKWega anordnar 
för alla våra medlemmar, den första kommer att handla om 
hur det är att vara lots i Mälaren där vi har bjudit in Anders 
Knutas från Sjöfartsverket i Södertälje. 

 

 

Magnus Swärd 

Ordförande 
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ARBETSHELG HÖSTEN 2015 
 

Ännu en fin arbetshelg med mycket folk och 
fint väder 
Utdelning av arbetsuppgifter på morgonen 
hölls av arbetskommittén.  
 
 
 
 
 
 

Leverans av material av Tommy Holmberg, 
bl.a burtonrör till bryggorna mm 
 
 
 
 
 

 
Stig Gustavsson 
koncentrar sig med 
röjsågen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fint blir 
det! 
 

 
Rensning av sly bakom bastun med röjsågen  
av Kalevi Selonen. 
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ARBETSHELG, FORTS 
 

 
Till höger: 
Underhåll av verktygen 
 
 
 
Nedan: 
Ny diskbänk och dusch växer fram vid fårrådet vid bryg-
gorna. Detta kommer att slutföras under arbetshelgen vå-
ren 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Nedan: 
      Kockarna i köket med att fixa kvällsmaten.  

 
 
Nedan: 
Nya spångar runt ön. 
 

 
Till höger: 
Bryggorna fixas 
till med burton-
rör och nya 
plank. 
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BÅTRÅDET 

 

Båtrådet i Västerås höll möte den 8 oktober där Stefan Brandberg presenterade sig efter 
Lars Ljung som gått i pension. 
Stefan kommer vara övergripande ansvarig för idrotts– och friluftsliv inom KIFF i Västerås. 
Det finns idag 3158 båtplatser i Västerås, 174 st är lediga dvs 94% är uthyrt. 
Nästkommande år kommer det upp informationstavlor i varje båthamn där man kan se all brygg-
information. 
Skeppet som ligger sjunket vid kraftverkshamnen där har Miljö och Hälsa tagit över som i sin tur 
tagit hjälp av Polisens delgivningsenhet för att få kontakt med båtens ägare. Samma sak gäller den 
sjunkna båten vid piren Öster Mälarstrand. (Intill nya Elbakajen) 
Livräddningsutrustning såsom stegar har kompletterats i alla hamnar. 
Ny latrintömmningsstation är planerad på MS bryggan i Mälarparken som kommer att vara anslu-
ten direkt till Mälarenergis avloppsnät. 
Lövuddens nya vågbrytare är överklagad till Högsta Domstol så det är bara att avvakt. 
Betongfundamenten i Tegeludden är nu nedgrävda för den ”nya” flytbryggan. 
Man kommer att fortsätta byta bryggdäck i vinter på en del bryggor, inte klart ännu vilka. 
UtterInn har fortfarande ingen belysning eller finns utsatt på sjökortet. Frågorna kommer vidarbe-
fordras till Tekniska kontoret.  
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MEDLEMSAVGIFTER 2016 
 
Ni har säkert fått mailat  faktura på medlemsavgifter för nästkommande år lite tidigare än tidigare. 
Nytt är att denna skall betalas före sista November , detta för att styrelsen lättare skall kunna göra bud-
get för nästkommande år bättre inför årsmötet i februari. 
 
Det absolut största intäkten för BKWega är just med-
lemsavgiften och för att kunna budgetera utgifterna 
och investeringarna inför nästkommande år så känns 
det bättre att få in alla medlemsavgifter innan budge-
ten sätts. 
 
Hoppas att alla förstår detta och betalar avgiften in-
nan sista november. 
Betala med OCR numret som står på fakturan då 
detta underlättar enormt mycket för kassören! 
 



RÖSTER PÅ GRANSKÄR 

WegaNytt har haft redaktionen ute på Granskär och intervjuvat några medlemmar vad de 
tycker om klubben och Granskär. 
 
 

Ingvar och Sigrid Karlsson 
 
 
BKWega medlemmar sedan ca 25 år tillbaka! 
De bästa med Granskär tyckervi är Service 
och tillgänglighet. 
Önskemålen är renovering av bastun då detta 
är en skön avkoppling när man kommer ut. 
Förslag att ta med till styrelsen om man ha en 
sponsring med ekonomin så att klubben har 
råd att bygga en ny! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Benny, Helene, Sanna och Ronny 

 
 
 
Benny Danielsson, He-
lene Blomberg hoch dot-
tern Sanna har varit 
medlemmar sedan –98. 
Med denna fina helg var 
brodern Ronny Dani-
lesson. 
Det bästa med Granskär 
är läget och en fantastisk 
klubbö i Mälaren och 
inte långt från Västerås. 
Man känner sig alltid 
välkommen och väldigt 
trevliga människor. 
 
 
 

Benny har som önskemål att komma på bättre placering på klubbens segeltävlingarna!  
Det känns som om bastun behöver en riktig makeover. 
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RÖSTER PÅ GRANSKÄR 

WegaNytt har haft redaktionen ute på Granskär och intervjuvat några medlemmar vad de 
tycker om klubben och Granskär. 
 
 

Patrik Staberyd 
och Maria Stabe-
ryd Collin 
 
 
Ett av våra yngre med-
lemmar. 
Vi har varit medlem-
mar sedan 2014 och är 
ganska nya. Det bästa 
med Granskär är ge-
mensamheten och när-
heten från Västerås. De 
vi tycker att man kan 
förbättra är att få hit 
mer barnfamiljer.  
Vi åker Maxi 77:a 
 
 
 
 
 

Elsie och Joseph Marosan 
 
 
 
Benny Danielsson, Helene Blomberg hoch dot-
tern Sanna har varit medlemmar sedan –98. 
Med denna fina helg var brodern Ronny Dani-
lesson. 
Det bästa med Granskär är läget och en fantas-
tisk klubbö i Mälaren och inte långt från Väs-
terås. Man känner sig alltid välkommen och väl-
digt trevliga människor. 
 
 
 
Benny har som önskemål att komma på bättre 
placering på klubbens segeltävlingarna!  
Det känns som om bastun behöver en riktig 
makeover. 
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Bokslutet för verksamhetsåret 2014/2015 i VFBAB är nu klart och av årsredovisningen fram-
går att rörelseresultatet blev 255 851 kr.  
Finansiella poster blev -23 316 kr och bokslutsdispositioner (överavskrivningar) blev -195 026 
kr samt skatt på -10 791 kr.  
Detta ger ett årsresultat på 26 718 kr.  
Resultatet förstärker balansräkning och ingen vinstutdelning kommer att ske.  
Rörelseresultatet stämmer väl överens med tidigare prognoserat rörelseresultat på 245 145 kr.  
Årsstämman i VFB AB kommer att äga rum den 3:e november.  
 
Beläggningsgraden på Lövudden är 100 %, det finns också anledning att tro på nära nog  
100 % även på Lögarängen. Det är angeläget att hålla en så hög beläggningsgrad som möjligt.  
Med denna höga beläggningsgrad är det fler båtägare som delar på den fasta kostnaden 
(arrendet), vilket leder att VFBAB kan hålla ett bra pris till båtägarna. 
 

2015-11-16 FÖREDRAG "TA LOTS FÖR EN KVÄLL” 

 
I föredraget ”Vad gör egentligen en lots 
– och varför” berättar mästerlotsen 
Anders Knutas om lotsens arbete om-
bord i de fartyg ni möter. Anders är 
dessutom fritidsseglare och kommer 
under föredraget att komma med en 
del tips om navigering och manövre-
ring – tips som fungerar lika bra i en 
fritidsbåt som i ett stort fartyg. 
 
Anmäl Er via hemsidan! 
 
Plats: Signalistgatan 6 
Tid: 18:30 
 

 

BÅTKLUBBARNAS VARV  

Ni vet väl att BKWega är en av 6 båtklubbar som äger Båtklubbarnas Varv som ligger vid 
Lillåudden där man kan hyra in sig på en plats varmt eller kallt för att pyssla med sin båt. 
Gå in på www.bkwega.se och klicka på menyn ”Klubben” så finns mer information där . 



FACEBOOK 

Naturligtvis finns BKWega på Facebook.  
Sök på ”Granskärs vänner” så hittar ni informationen. 
Hjälp gärna till att fylla den med intressant information. 
Denna sida är en öppen sida och därmed tillgänglig för alla att 
bli medlem i denna grupp. 

 

 

 

 

 

HEMSIDAN 

Glöm inte bort att titta in på vår fina hemsida www.bkwega.se 
för att se all ny information. 
 
Detta är det enklaste sättet för oss att informera Er om vad som händer inom klubben. 
Logga även i på sidan med Ert användarnamn och lösenord för att ta del av mer information. 
Man kan ex hämta telefon nummer, mail etc på andra medlemmar om man behöver kontakta någon. 
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HISTORIK 

Ordförandeskapen genom historien. 
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1932 K. Johansson 

1933-1934 C-O Silverberg 

1935-1936 C-J Morin 

1937 Elis Johansson 

1938-1944 Olof Nilsson 

1947-1949 N. Andersson 

1950-1952 Gösta Hillborg 

1953-1962 Tage Spännare 

1963-1964 Arne Rydell 

1965-1968 Lars Mattisson 

1969-1972 Lennart Thysselius 

1973-1974 Olof Lönn 

1975-1982 Lars Mattisson 

1983-1986 Charlie Rydell 

1987-1990 Hans Rydell 

1991-1997 Ola Bengtsson 

1998-2001 Lars Olof Blomqvist 

2002-2005 Björn Blomqvist 

2006-2010 Ulf Stenzelius 

2011- Magnus Swärd 



KONTAKTUPPGIFTER BK WEGA 

 

  

  

 

Magnus Swärd Ordförande / Styrelse 

Stefan Kanda Vice ordförande / Styrelse 

Micke Karlin Kassör / Medlemsärenden / Styrelse 

Astrid Bengtsson Sekreterare / Styrelse 

Tomas Staberyd Vice Sekreterare / Styrelse 

Niklas Hammarlund Arbetsledare / Styrelse 

Bengt Widman Ledamot / Styrelse 

Sofia Hollaus Ungdomsledare 

Ulf Stenzelius Vice arbetsledare 

Mårten Bladh Revisor 

Ulf Stenzelius Revisor 

Ulrika Vinberg Miljöombud 

Erik Zetterström Seglingskommitté / Valberedning 

Mikael Gustavsson Seglingskommité / Valberedning 

Anders och Ulla Klubbholmsvärdar 

Marie Zetterström Festkommitté / Klubbmästare 

Veronica Gustavsson Festkommitté 

Helene Swärd Festkommitté 

Claes-Göran Westman Valberedningens sammankallande 

  

  

 

HÅLL UTKIK EFTER NÄSTA WEGA NYTT! 

Vill du skriva någonting i WegaNytt så maila ordforande@bkwega.se så kan vi försöka publicera 
detta i kommande WegaNytt. 
Eller om du har andra synpunkter vad som skall finnas med. 
 
Ha det så bra så syns vi på Granskär ! 
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