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MEDLEMSTIDNING FRÅN BK WEGA 

Just nu läser du det första Wega Nytt som kommit ut. Denna tidning kommer 

endast att komma ut i digitalt format och kommer alltstå inte att skickas ut 

per post. Den kommer att ligga på vår webbplats samt kommer att mailas ut. 

Vi tycker från styrelsen att det har saknats en medlemstidning från vår båt-

klubb, men nu är den äntligen här. Vi vet inte riktigt hur ofta den kommer att 

komma ut, vi hoppas mycket på Er som medlemmar skall hjälpa till med att 

skriva eller bara komma med idéer. 

Så alla som vill skriva en liten artikel om någon speciell semester tripp eller 

något annat som kan vara intressant för medlemmarna är det bara att maila 

till någon i styrelsen. 

Än en gång önskar Vi Er hjärtligt välkomna till WegaNytt! 

 

VALBORG PÅ GRANSKÄR 

Det  har blivit en tradition att fira Valborg ute på 

Granskär. 

Om Ni har sjösatt båten är alla välkomna ut att 

fira sista April ute på vår klubbholme. Vi kommer 

att ordna en brasa och lite övrig samkväm.  

Välkomna ut till våren! 

 

 

VÅRMÖTE OCH ARBETSHELG 14-14/5 

14 Maj kommer vi att ha vårmöte ute på Granskär samtidigt med arbetshel-

gen. Vi kommer skicka ut mer information i nästa nyhetsbrev via mail samt 

publicera på hemsidan. 

Glöm inte bort att titta på hemsidan www.bkwega.se ibland för att hålla dig 

uppdaterad vad som händer. 

Medlemstidning fo r bå tklubben Wegå, Vå sterå s 
Nummer 1 | April 2011 
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Ordningsregler Grånskå r 

§ 1 

Båtklubbens klubbhus och holme står 

under överinseende av styrelsen och 

stugfogde. 

§ 2 

Tider för klubbhusens öppethållande 

fastställes mellan styrelsen och 

klubbholsvärden. 

§ 3 

Tillträde till klubbholmen och klubb-

husen lämnas endast klubbens med-

lemmar och dem åtföljande perso-

ner, samt medlemmar av erkända 

segelsällskap och motorbåtsklubbar. 

§ 4 

Ingen får utan att tillfråga klubb-

holmsvärd använda kök och källare. 

§ 5 

För tältning på klubbholmen samt 

uppläggning av jolle skall klubb-

holmsvärden tillfrågas. 

§ 6 
Om någon avsiktligt eller oavsiktligt 

åstadkommer skada å klubbhusen 

eller dess inventarier eller holmen i 

övrigt, må det av densamme tillfullo 

ersättas. 

§ 7 
Hund och katt skall alltid vara kopp-

lade vid vistelse i land. 

§ 8 

Blommor är vackrast där de växer. 

§ 9 

De som bryter mot dessa regler eller 

som uppträder på ett störande eller 

ohyfsat sätt, och i övrigt trotsar givna 

föreskrifter, bortvisas från klubbhol-

men. 

ORFÖRANDEN HAR ORDET 

Då har det gått snart två månader sedan jag blev 

vald till orförande i båtklubben Wega. Jag tackar 

för förtroendet och det skall bli väldigt roligt att 

kunna hjälpa till. Och fortsätta utveckla vår båt-

klubb och Granskär. 

Jag hoppas att även i fortsättning alla 

medlemmar kommer att hjälpa till så mycket 

som möjligt när vi har arbetshelger mm. Det 

behövs lite entusiasm och glada miner. 

Jag är nere och tittar till Mälaren och hoppas att 

isen snart skall försvinna så att man snart kan sjösätta båtarna och ta sig ut på 

vattnet, man har ju längtat hela vintern på det. 

Det är fortfarande några som inte betalt medlemsavgifterna och jag skulle ännu 

en gång vilja påminna de som har måttot  ”jag gör det sen” att verkligen betala 

nu. Vi behöver få in alla pengar i tid, för det tar både tid och kraft att ringa och 

påminna. 

Tyvärr ser vi att medlemsantalet har en nedåtgående trend och vi skulle alla 

behöva hjälpas åt för att göra något åt detta. Styrelsen kommer att försöka göra 

några insatser för att försöka stävja detta. Vi kommer sätta upp information vid 

anslagstavlorna vid bryggorna mm. 

Vi skulle vara tacksamma om Ni kunde marknadsföra vår klubb för de som Ni 

träffar och inte är medlemmar i någon klubb. 

PÅMINNELSE MEDLEMSAVGIFTER 

Du som ännu inte betalt in medlemsavgifter, betala in omgående så slipper du 

påminnelseavgift. 

Årsavgiften för 2011 är 550:-. Vill du har tillgång till el ute på Granskär kan du 

redan nu betala in 200:- utöver årsavgiften. Totalsumman blir då 750:-. 

(Elmärket hämtas på Granskär.) 

Bankgiro: 5698-3794 

”Botten: marken under vatten. Det finns två sorter: där anka-

ret inte fäster och där ankaret fastnar för gott..” 
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”Faktum är att hur långt ut på haven man än seglar, så är man oftast inte mer än två 
kilometer från land. Men det ligger rakt under en.” 

BOKNING AV SJO SA TTNING genom VFBAB, vå ren 2011 
 

Bokning för sjösättning är öppen! De som bokat tid hos VFBAB tidigare finns redan registrerade i vårt bokningssystem 

och kan enkelt logga in med sin email adress och lösenord och med några "snabba klick" boka och betala sin upptagning 

och vinterplats. Har du glömt lösenordet finns instruktioner hur du får ett nytt mailat till dig. OBS! För att undvika pro-

blem så bör du avsluta din webbläsare helt och börja om på nytt om du måste beställa ett nytt lösenord. Har du glömt 

"allt"  eller är ny kund så är det bara registrera sig som ny kund och sedan gå vidare med bokningen. 

 

För att man skall få rätt pris och bokningsschema så måsten man som första steg i bokningen välja vilken typ av bokning 

man vill göra. 

OBS! Du som har en båt som väger över 10 ton kan tyvärr inte boka på nätet utan vi får hänvisa till den manuella bok-

ningen i kupan.  

Du kan läsa mer på www.vfbab.se  

NYA MEDLEMMAR 

Vi hälsar tills dags datum nya medlemmar välkomna till Båtklubben Wega och hoppas Ni kommer trivas tillsammans 

med oss andra i klubben: 

 - Göran Schmidt  

 - Hans Widen 

 - Mikael Günther  

NY FESTKOMMITTÉN 

Vi hälsar våran festkommitté varmt välkomna. De som idag ingår i festkommittén är Marie Zetterström,  

Veronica Gustavsson samt Helene Swärd. 

 

NY SEGLINGSKOMMITTÉN 

Vi hälsar även den nya seglingskommitté välkomna. Mikael Gustavsson samt Erik Zetterström ingår i denna som kom-

mer att räkna lys tal hela våren. 

Första tävlingen är inplanerad Lördagen den 11:e Juni och den andra den 20:e Augusti. 

UNGDOMSKOMMITTÉN 

Vi är glada att Ulrika Vinberg och Mikael Palviainen fortsätter med ungdomskommitté. 
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”Den enda anledningen till att män fiskar så mycket är att det är det enda tillfället då nå-

gon säger "Wow, den var stor!" till honom.” 

AKTIVITETER 

Årsprogrammet för 2011 - Båtklubben Wega 

 

 

  

  

 

HLR UTBILDNING 

BK Wega har anordnat två kvällar med utbildning i Hjärt Lung Rädd-

ning. Ungefär 40 personer totalt har gått utbildningen som var väldigt 

lärorikt.  Man fick lära sig både teoretisk och praktisk hur man kan 

hjälpa personer som drabbats av hjärtstillestånd.  

Klubben kommer försöka ordna en kompletteringsutbildning ute på 

Granskär under våren. Vi återkommer med datum och tid senare. 

Klubben har köpt in en hjärtstartare som kommer att finnas uppsatt i 

klubbstugan.  

Du som ännu inte varit med att sponsrat denna hjärtstartare mottager 

vi tacksamt en slant. Vi saknar ännu lite pengar till denna. Läs mer på 

hemsidan 

Aktivitet Dag Datum Plats  

Vårmöte Lördag  14 Maj  Stora Granskär  

Arbetshelg Lördag & Söndag  14-15 Maj  Stora Granskär  

Familjesegling  Lördag  11 Juni  Stora Granskär  

Midsommarfirande Fredag  24 Juni  Stora Granskär  

Sillsexa  Lördag  13 Augusti  Stora Granskär  

Familjesegling  Lördag  20 Augusti  Stora Granskär  

Kräftknytis  Lördag  20 Augusti  Stora Granskär  

Arbetshelg  Lördag - Söndag  10-11 September  Stora Granskär  

Säsongsavslutning med Knytis  Lördag  24 September  Stora Granskär  
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Aktivitet Dag Datum Plats 

Filmkväll Lördag 13 Maj  Stora Granskär  

Fisketävling Lördag  11 Juni  Stora Granskär  

Midsommarfest Fredag  24 Juni  Stora Granskär  

Ö-Simning  Lördag  6 Augusti  Stora Granskär  

Skattjakt  Lördag  13 Augusti Stora Granskär  

Filmkväll  Fredag  9 September  Stora Granskär  

Årsprogrammet för ungdomskommittén 2011 - Båtklubben Wega 

http://bkwega.se/index.php?option=com_content&view=article&id=123:hjaert-startare&catid=55:senaste&Itemid=214
http://bkwega.se/index.php?option=com_content&view=article&id=123:hjaert-startare&catid=55:senaste&Itemid=214


KONTAKTUPPGIFTER BK WEGA 

Klicka på namnen för att få mer information för varje person  

(Länk till hemsidan) 

 

  

  

 

Magnus Swärd Ordförande / Styrelse 

Ulf Bergdahl Vice ordförande / Styrelse 

Anette Berg Kassör / Medlemsärenden / Styrelse 

Astrid Bengtsson Sekreterare / Styrelse 

Tomas Staberyd Vice Sekreterare / Styrelse 

Ulf Carlberg Arbetsledare / Styrelse 

Ulrika Vinberg Ungdomsledare / Styrelse 

Ulf Stenzelius Vice arbetsledare 

Björn Andersson Revisor 

Björn Hedberg Revisor 

Mikael Palviainen Webmaster / Ungdomsledare 

Erik Zetterström Seglingskommitté 

Mikael Gustavsson Seglingskommité 

Karl-Olov Magnusson Klubbholmsvärd 

Marie Zetterström Festkommitté / Klubbmästare 

Veronica Gustavsson Festkommitté 

Helene Swärd Festkommitté 

Stefan Kanda Valberedningens sammankallande 

Bengt Vidman Valberedning 

Mikael Karlin Valberedning 

 

HÅLL UTKIK EFTER NÄSTA WEGA NYTT! 

Vill du skriva någonting i WegaNytt så maila ordforande@bkwega.se eller kassor@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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http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=21%3Amagnus-swaerd&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=18%3Aulf-bergdahl&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=5%3Aanette-berg&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=6%3Aastrid-bengtsson&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=7%3Atomas-staberyd&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=15%3Aulf-carlberg&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=17%3Aulrika-vinberg&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=4%3Aulf-stenzelius&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=9%3Abjoern-andersson&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=29%3Abjoern-hedberg&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=3%3Amikael-palviainen&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=14%3Aerik-zetterstroem&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=25%3Amikael-gustavsson&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=20%3Akarl-olov-magnusson&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=22%3Amarie-zetterstroem&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=23%3Averonica-gustavsson&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=24%3Ahelene-swaerd&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=26%3Astefan-kanda&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=27%3Abengt-vidman&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
http://bkwega.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=28%3Amikael-karlin&catid=53%3Akontaktpersoner-batklubben-wega&Itemid=213
mailto:orforande@bkwega.se
mailto:kassor@bkwega.se

