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HJÄLP ÖNSKAS PÅ GRANSKÄR 

Vi söker ny Klubbholmsvärd inför nästkommande säsong! 

Vet du någon som kan vara intresserad av att hjälpa oss på Granskär. De 

kommer att ha tillgång till en otroligt fin ö, liten stuga,  båt samt många trev-

liga medlemmar. 

Hör av Er till Magnus Swärd, ordforande@bkwega.se  eller på telefon 070-

677 02 33 

FÖRBUNDSRÅDET 2011 

Minnesanteckningar från förbundsrådet 2011 finns att läsa på hemsidan. 

ETT PARADIS MITT I HAVET 

Läs berättelsen om paradiset mitt i Stockholms skärgård av Jan Blomqvist på 

sidan 3. Är det någon mer som har något intressant att berätta eller skriva är 

Ni välkomna att skicka in detta till oss. Vi tackar Janne för detta initiativ!  

VISST LÄNGTAR MAN…..  

Medlemstidning fö r bå tklubben Wegå, Vå sterå s 
Nummer 3 | December 2011 
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Ordningsregler Grånskå r 

§ 1 

Båtklubbens klubbhus och holme står 

under överinseende av styrelsen och 

klubbholmsvärden. 

§ 2 

Tider för klubbhusens öppethållande 

fastställes mellan styrelsen och 

klubbholmsvärden. 

§ 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 

O 
j vad tiden går fort, redan december! 

Detta är sista WegaNytt för i år. 

Julen närmar oss med stormsteg och allt 

som hör därtill, än så länge är det ingen is 

på Mälaren men den kommer nog inom sinom tid. 

Hoppas att de flesta har fått upp båtarna på torra 

land, fast det kanske är några som ligger i året om i 

vattnet. 

Jag skulle vilja passa på att påminna alla om att 

komma på årsmötet som är i Februari/ Mars. Det är 

viktigt att alla Ni som är medlemmar kommer dit och 

påverkar till det bättre ute på Granskär. Det är viktigt med Era synpunkter för en 

bättre klubb. 

Ekonomin i klubben ser bra ut inför kommande år. Under den gångna säsongen har 

vi bl.a gjort iordning taket på klubbhuset, ungdomskommittén bl.a. har köpt in en ny 

trampbåt mm.  

En av de stora kostnader som alla år är elförbrukningen på Granskär. Det är fortfa-

rande ett underskott och det borde vara rimligt att de som förbrukar elen även beta-

lar för den. 

Bägge båthusen är uthyrda under denna säsong och är det några som är intresserade 

av att hyra under kommande år kan Ni säga till. Först till kvarn… 

Jag vill även tacka alla styrelsemedlemmar och andra som ställer upp mycket för 

klubben. Ni gör ett otroligt bra jobb, utan Er så fungerar inte BKWega! 

God Jul och ett Gott Nytt År på Er alla. 

 

Magnus Swärd 

Ordförande 

”Den trubbiga ändan på ett fartyg kallas akter. Den andra än-

dan, fören, är vassare. Kan man inte skilja ändarna åt får man 
vänta tills båten sätter igång.” 
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MIDSOMMAR 

2011 

Som vanligt firades mid-

sommar på Granskär 

med traditionell mid-

sommarstång och dans 

kring denna. Uppslut-

ningen var bra och dagen 

bjöd på bra väder och 

god gemenskap. Det var 

roligt att se så många 

barn tävla och vara med i 

aktiviteterna. 

http://www.livet.se/ord/liknande/se_3623
http://www.livet.se/ord/liknande/se_3623
http://www.livet.se/ord/liknande/se_3623


Ett pårådis mitt I håvet….. 
 

T 
vå sjömil ost om Långviksskär finns det en mycket speciell ö. Den ligger därute mitt i havet och 

vilar på en hemlighet som bara skärgårdsbefolkningen känt till under en lång tid. Ön är ca 600 

meter lång och 

100 bred. Den 

har inga träd 

utan bara låg härdig ve-

getation. Hela ön är full 

av småsjöar eftersom 

havet fyller på alla hålig-

heter när det blåser 

starka vindar. Ön är 

alltså låg och platt. (bild 

1) 

Jag hade av en slump 

sett en liten artikel om 

ön i höstas och mailade 

ut den till kompisarna 

och sa ”hit måste vi åka”. 

Vad är det nu då som är 

så speciellt med den här 

ön?  

Jo, mitt på ön finns det en lagun som är fylld med sand. Lagunen har en sandstrand i ena änden och en öpp-

ning ut mot havet i den 

andra. På botten är det 

sand och endast i öpp-

ningen ut mot havet är 

det lite tångruskor. Vatt-

net i lagunen är ca 2-3 

grader varmare än i ha-

vet. Ön har även en 

massa ovanliga växter, 

det var det artikeln 

handlade om. Lagunen 

omnämndes i förbigå-

ende. (bild 2) 

 

Till Tärnskär kan man ta 

sig på olika sätt. Vi valde 

att åka jolle men det går 

att ta en stor båt dit. Se-

gelbåtar får ligga på svaj, 

medans en motorbåt 

kommer in mot klippan. Här ligger man bara över dagen eller kanske över natten om det är ett stabilt hög-

tryck. 
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Bild 1 

Bild 2 



Ett pårådis mitt I håvet, förts. 
 

V 
i låg alltså vid Lilla Hälsingkobben strax söder om Söderö. Därifrån tog vi jollarna ut till 

Tärnskär. Därifrån är det ca 2 sjömil ut till ön. Man kan ligga lite var stans mellan Söderö och 

Hallskär och ha Tärnskär tillgänglig med jollen. (bild 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När vi väl kom fram 

till Tärnskär och 

förtöjt jollarna gick 

vi upp på ön. Den 

var helt översållad 

med små pölar med 

vatten. (bild 4) 
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Ett pårådis mitt I håvet, förts. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första större vattensamling vi hittade var fel lagun. Det var tur för den var lite geggig och inget man ville 

bada i. (bild 5) 

 

När vi väl hittade 

rätt lagun infann 

sig en lite overklig-

hetskänsla. En 

sandstrand på en 

kobbe mitt ute i 

havet. Den borde 

liksom inte finnas, 

men ändå så låg 

den här. Klart här-

ligt vatten, sand-

botten och 2-3 

grader varmare än 

havet. Ett litet pa-

radis undangömt 

bland de yttre kob-

barna. (bild 6) 
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Bild 5 

Bild 6 



Ett pårådis mitt I håvet, förts. 
 

L 
agunen är omgi-

ven av mjuka 

sammetslena 

klippor som 

man kan ligga 

på när man inte badar. I 

vårt fall så var klipporna 

sol uppvärmda så klippan 

kändes som en varm smek-

ning. (bild 7) 

 

Går man runt lite på ön 

slås man av den vackra och 

prunkande växtligheten. 

Det växer massor av 

strandväxter som blommar 

i olika färger. (bild 8) 

 

 

 

Tärnskär var en av semesterns 

höjdpunkter och ett ställe som 

jag definitivt kommer att åka 

tillbaka till. 

 

Vi = Fam Zetterström,  

Gustafsson, Kanda, Beijer och 

Blomkvist 

 

 

 

 

 

 

 

Text och foto. 

Jan Blomkvist 
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INFORMATION FRÅN BÅTLIVET I VÄSTERÅS  

2011-11-15—AROS CONGRESS CENTER 

Det blev mycket folk som ville höra om båtlivet i Västerås. Ca 150 personer i en lokal som var beräknad till ca 110 

personer! 

Lars Ljung, avdelningschef idrott och fritid informerade om att det finns ca 3200 båtplatser tillgängligt i Väs-

terås. (som Västerås Stad hyr ut) 

Lögarängen, 950 st, 

Öster Mälarstrand, 1620 st 

Tegeludden, 370 st 

Kraftverkshamnen, 1400 st 

Övriga 120 st 

Upplagda båtar på vinterhalvåret har varit 1700 st 

säsongen 2008/2009 och 900 st säsongen 

2010/2011. Anledningen till minskningen var en-

ligt Lars Ljung en följd av prishöjningen där man 

delade upp sommar och vinter hyra.  Lars Ljung 

menade att det inte fanns plats för alla när ytorna 

minskade på kraftverksplanen. 

Totalt sett är Västerås Sveriges största småbåts-

hamn. 

Västerås Stad äger hamnarna men driften och skötseln sköts av Västmanlands Fastighetsskötsel. 

Vad skall göras i hamnarna framöver? 

Öster Mälarstrand 

Det finns ca 70 lediga platser och de flesta av dem är små båtplatser. Man kommer av dessa platser göra större 

båtplatser under vintern eller i vår. 

Man har börjat fundera på att göra en ny hamnbassäng utanför den befintliga hamnbassängen.  

Nytt färjeläger för Elbafärjan håller på att byggas och kommer att vara klart till 2013. Man behöver dock muddra 

en djupare kanal till den så att färjan kan lägga till. 

Kraftverkshamnen 

Idag finns det tre bryggor på pontoner och dessa kan utökas. 

Lögarängen 

Full beläggning idag och i ”Tippviken” kommer man ta bort alla bryggor då dessa är i dåligt skick och lite belägg-

ning.  

På Kraftverksplanen finns idag ca 500 båtar uppställda. MUAB skall den 1/7 2013 ta över detta område för 

sanering av marken. Alla båtar kommer då att flyttas över till Lövudden, men det är inte sagt att alla båtar skall 

över samtidigt. 

Idag finns ca 300 båt uppställningsplatser på Lövudden och man planerar att utöka detta med ca 5-600 platser. 

Planering av Lövudds området har påbörjats lite men man har fortfarande inte tagit några beslut. Det blev 

ganska livliga diskussioner om detta under mötet varför man inte påbörjat detta tidigare. 

Det var många frågor under kvällen men det kändes som om det tyvärr blev få svar från de medverkande politi-

kerna och tjänstemännen. 

Det lär nog bli mer frågor framöver….. 
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”Botten: marken under vatten. Det finns två sorter: där ankaret inte fäster och där anka-

ret fastnar för gott.” 

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 

http://www.livet.se/ord/liknande/se_3620
http://www.livet.se/ord/liknande/se_3620


”Sjöpolisen bör framför allt se till att trafiken flyter.” 
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NY ADRESS? 

Har du bytt adress, telefon nummer eller mailadress?  

Du vet väl att du kan ändra detta på hemsidan under ”Uppdatera kontaktuppgifter” längst upp i mitten på hem-

sidan. 

UTSKICKS MAIL 

Klubben skickar ut mycket information via mail som är ett bra, snabbt och billigt sätt att sprida information till 

medlemmarna. 

Är Ni fler i familjen som vill få dessa mail så kan ni skicka mail till webmaster@bkwega.se  så kommer han att se 

till att även Ni får dessa mail. 

VFB AB ÖPPNADE FÖR MÖJLIGHETEN ATT LYFTA VAGG- OCH BOCKBÅ-

TAR PÅ LÖVUDDEN HÖSTEN 2011  

För att möta kundernas önskemål och samtidigt uppfylla för 

verksamheten gällande miljökrav avseende båtbottentvätt på 

spolplatta öppnade vi för, ett i första skedet begränsat antal, 

upptagningar av vagg- och bockbåtar på vår fina anläggning vid 

Lövudden hösten 2011. 

Intresserade bokade sin upptagning och vinterförvaring som 

brukligt, i kupan eller via nätet och valde plats Lövudden + 

vagga/bockar. De ställde ut sin vagga eller bockar på anvisad 

plats. Lyftet skede vid vår kaj på området med mobilkran och 

båten fick hänga över spolplattan. Grovtvätt av botten över 

spolplattan fick ta max 10 minuter! Vi tillhandahöll hög-

tryckstvätt. Båten körs sedan ut på uppställningsplatsen. När väl båten står på plats får båtägaren fortsätta fint-

vätten med egen utrustning. God tillgänglighet på vatten och el. Lyften planerades initialt till en dag i veckan, 

onsdagar, under upptagningssäsongen. 

Eventuella frågor, kontakta VFB AB, Claes-Göran Westman 0735-95 75 65 eller e-post:  

c-g.westman@vfbab.se Bokning sker i ordinarie bokningssystem. 

 

Tänk på att… 

…det är din egen medverkan och goda förberedelser som gör det möjligt för oss att fortsätta hålla avgifterna på 

en rimlig nivå. 

Västerås Förenade Båtklubbar AB, av båtägare för båtägare. 

http://www.livet.se/ord/liknande/se_3646
mailto:webmaster@bkwega.se
mailto:c-g.westman@vfbab.se
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RAPPORT FRÅN VFBAB 2011-08-09 

Ekonomi. 

Halvårsrapporten visade att det råder god balans 

mellan kostnader ( lyftentreprenör, arrende till 

kommunen, egen personal och förvaltning, el 

osv ) och intäkter ( lyftverksamhet och ythyrning 

av uppställningsytor). Prisnivåerna för uppställ-

ningsplatser och sliptagning beräknas därför kunna vara fortsatt oförändrade.    

 
Höstens sliptagningar 

Bokningen via Internet öppnade 1/9. VFB har beslutat att under vardagskvällar i höst köra till 18.00 samt att 

utöka möjligheterna att torrsätta under helger. Beräknad start av upptagningsverksamheten var slutet vecka 37. 

Upptagningsdagar i övrigt framgick av VFB hemsida, bokningssystemet. 

 
VFB öppnade för möjligheten att lyfta vagg- och bockbåtar på Lövudden hösten 2011. 

På Lövudden att erbjöds lyft i mobilkran även för de som står i vagga eller på bockar. Tjänsten innehöll lyft, grov-

spoling (max 10 minuter) samt transport till uppställningsplats. 

Initialalt kördes en dag i veckan (onsdagar) och VFB utökade tiden om många var intresserade.  

Man bokade upptagningen och vinterförvaringen som ni brukade i ordinarie bokningssystem (via nätet eller i 

kupan) och valde plats Lövudden + vagga/bockar. Ställde ut sin vagga eller bockar på anvisad plats. 

Eventuella frågor, ställdes till VFB, Claes-Göran Westman (Clarre) 0735-95 75 65. Se även VFB hemsida för när-

mare detaljer. 

Slippersonal 

Clarre ansvarar för Lövudden. Två man från SSAros har lovat att ställa upp delar av tiderna på Lögarängen och 

Mälarparken. 

Det behövs dock mer personal och Bk Wegas medlemmar Ulf Stenzelius, Tommy Dahlström och Kjell Haralds-

son ställde upp som slipförmän. Ersättning utgick. 

 Se även separat artikel om detta. 

 
Vad händer efter 1 juli 2013? 

VFBs arrende med Västerås Stad om uppställningsytor på bl.a. Mälarparken  gäller tom juli 2013.  Enligt MUAB 

( Mälarparkens Utvecklingsbolag ) skall sanering och markplanering påbörjas hösten 2013. 

Detta innebär i så fall att inga båtar längre kan stå på dessa ytor. Det handlar om ca 500 båtar som ska vinterför-

varas någonstans, frågan är var? Lövudden kan i nuläget inte ta emot alla båtar utan byggas ut. 

VFB har skrivet ett brev till Västerås Stad och uppmärksamma berörda instanser på det annalkande problemet. 

I brevet  klargjordes vad som måste åtgärdas för att förbereda området för fler båtar. 

Punkter som var med är: 

1) Hamnen är för liten och kajen måste byggas ut. Väntplatser måste anordnas. 

2) Spolplattan med tillhörande filter är endast dimensionerad för 300 båtar och måste därför byggas ut. 

3) Uppställningsytorna är endast dimensionerade för 300 båtar och måste byggas ut. 

4) Transporterna med det ursprungliga förslaget med uppläggningsplatser intill flygfältet kommer att bli långa 

och därför tidsödande och kostsamma, dessutom med korsande trafik över Johannisbergsvägen vilket i högsta 

grad är olämpligt. 



11 

RAPPORT FRÅN VFBAB 2011-08-09, FORTS 

 
Borttransport av sopor. 

Villkoren kommer, på förekommen anledning ( ref VLT artikel i somras) att förtydligas på punkten om hantering 

av sopor på uppläggningsplatsen. VFB tillhandahåller ingen container för sopor. Istället måste den enskilde båt-

ägaren svara för borttransport till återbruket av de sopor som han själv har producerat (färgburkar, trasor, oljor, 

etc).  

 
 

Statistik och utfall från verksamheten vintern 2010/2011 

VFB har hanterat sliptagning av totalt 826 båtar. Dessutom har plats anvisats till 85  självupptagare. Jan Hvass 

redovisade följande vad gäller Vad gäller bokningar för upptagning hade  78%  bokat online och 22% i kupan.   

 
Plats    Vintern 2010/2011                 

Kraftverksplan 511                         

   - Därav på” båtvagn”  156                            

   - Därav ”Mast på”  70                              

   - Därav Bockuppställning,  ej mast på           285                           

Lögarängen                                                191                          

Lövudden                                                   124 

Totalt                                                         826                           

 
Av dessa 826 båtar är 592 klubbanslutna och 234 icke klubbanslutna 

 
Vårens sjösättning /statistik . 

Antal bokade sjösättningar våren 2011 har varit 763. 83 % har bokat och betalt online, vilket visar att systemet 

fungerar väl och är uppskattat.  

 

VFB har dock sjösatt 63 båtar färre än vad som togs upp i höstas, i huvudsak på Mälarparks området, och man 

kan fundera över frågan ” om och hur dessa har kommit i sjön i vår”. Här har varje båtägare ett ansvar att följa 

villkoren för att disponera uppläggningsplatser genom VFB dvs att inga andra entreprenörer tillåts ”klampa” in 

på VFB områden och lyfta båtar. Undantagsfall kan finnas tex på tider utanför ordinarie lyftperiod, vid bortfors-

ling av såld båt och liknande men detta kräver under alla förhållande samråd med VFB som ju är arbetsmiljöan-

svarig för aktiviteterna inom uppställningsområdet. 

 

Arbetet med sjösättning har efter hand effektiviserats så att det under våren tidvis har uppstått väntetider för 

mobilkranarna.. För att lösa detta problem planerar VFB att öka antalet lyft per timme vid sjösättning till 4/

timme – 3/timme – 4/timme osv och för sliptagning till 3/timme – 2/timme – 3/timme. osv. 

 

Ulf Bergdahl  



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 

Vakant 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
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