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ÅRSMÖTE 2013 

Boka in BKWegas årsmöte från den gångna säsongen den  

14 februari 2013. 

Läs mer på sid 6 

 

VINTERSÄSONG 

Följ med ut till Granskär på Vin-

tern. Läs mer på sid 3 

 

 

MAKRAMÉ KVÄLL 

Vinter kommittén anordnade 

makrame kväll med Anette från 

Västerås Skeppshandel. Läs mer 

på sid 5 

 

 

 

SNICKARKVÄLL 

Ett glatt gäng har samlats ett antal 

kvällar och snickrat bord och bän-

kar till Granskär. Alla har sågat 

och skruvat flitigt och vi kommer 

fortsätta efter nyår med att göra 

väggar till klubbholmsvärds stu-

gan. Alla som är intresserade kan 

komma. Mer info kommer senare. 

Läs mer på sid 5 

Medlemstidning fö r bå tklubben Wegå, Vå sterå s 
Nummer 6 | December 2012 
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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 

God Jul och 
Gott Nytt År. 
 

Hoppas att alla i skrivande stund har fått 

upp sina båtar och konserverat motorer 

och tömt alla slangar, toaletter mm på vatten, åtminstone om man 

står kallt. 

Det är nu kanske sista vinter säsong som båtarna får stå uppställda 
på Öster Mälarstrand. Alla båtar skall flyttas över till Johannisberg  
till nästa säsong om allt går som det är tänkt. Det är mycket som 
skall hinnas med ”på andra sidan” och VFBAB jobbar för fullt med 
detta. Mer information kommer att presenteras i samband med års-
mötet. 

När man tittar bakåt vad som hänt under 2012 så har vi haft en fan-
tastisk 80-års fest på Granskär som var väldigt uppskattad. Vi har 
haft två bra arbetshelger, sedvanliga midsommarfirande mm. 

Nu laddar vi för årsmöte och valberedningen är i full gång med sitt 
arbete. Hoppas att så många som möjligt kan delta på detta. Se mer 
information längre in i tidningen. 

Passa på att njut lite av kylan nu så uppskattar man sommaren 
ännu mer när den kommer, det är inte långt kvar... 

Ha det så skönt i stugvärmen och Vi från styrelsen önskar alla en 
God Jul och ett Gott Nytt År! 

 

Magnus Swärd 

Ordförande 
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Glöm inte att betala in medlemsavgiften i tid. 

Se mer info sid 7 



Grånskå r i vinternskrud 
 

G 
ranskär på vintern är lite annorlunda och 
inte alla som kan uppleva detta. Vi var ett 
gäng glada ”gubbar” som hade äran att 
transportera ut borden och stolarna som 

vi snickrat under några vinterkvällar i land.  (Läs 
mer om snickeriet längre fram.) 
 
Resan startade vid 10 tiden lördagen den 1 decem-
ber som även var 1:a advent från Kraftverksdam-
men.  

Tommy Holmberg från Svensk Marinteknik spons-
rade med fartyg att skeppa ut grejerna till Granskär, 
det tackar vi för. 
Lugnt väder , -9 grader och nästan klarblå himmel, 
vilken lördagmorgon! Vattnet var fortfarande öppet 
och det rök sakta kondens upp i luften. Det var lite 
magiskt att tuffa ut under dessa förhållande. 
 
 
 

Det var inte många båtar ute och vi tuffade sakte-
liga ut i 7 knop mot Granskär. När vi närmade oss 
den östra infarten och körde förbi den röda och 

gröna pricken kändes 
det som en vanlig helg 
på väg ut att träffa alla 
vänner, fast pricken 
hade en iskrona på sig. 
 
Vi blev själva på Gran-
skär den här dagen! 
 
Avlastningen gick bra 
och alla bänkar och 
bord står nu redo inför 
sommarsäsongen. 
 

Promenaden runt 
ön var inte som van-
ligt, det brukar inte 
knarra om fötterna 
och man brukar inte 
ha mössa, vantar, 
termobyxor och se 
ut som en Michelin- 

gubbe när man går där, men en skön känsla var det. 
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Grånskå r i vinternskrud, förts 
 

H 
amburger grillning stod på schemat efter vi hade lastat av allting. Det gällda att skynda 
lite grann eftersom mörkret 
kommer fort och kylan blev 
påtaglig. Grillstaden hade 

svårt att få uppvärmen så vi fortsatte med 
gasolgrillen på akterdäck. 
Tänk att maten utomhus smakar så 
mycket bättre! 
 
Efter detta kastade 
vi loss och styrde 
mot Västerås igen. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vi som var med: 
Magnus Swärd, Niklas Hammarlund,  
Stefan Kanda, Erik Zetterström,  
Anders Blomqvist samt Tommy Holmberg 
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Måkråmekvå ll 
 

Den 21 November ordnade BKWega en makramekväll med Anette från Västerås Skeppshandel. 
Det var ca 20 personer som knåpade i 3 timmar. Vi gjorde nyckelringar samt provade på att göra 
”nät” runt flaskor.  
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Snickårkvå llår 
 

Vinter kommittén har även ordnat snickarkvällar där vi  har samlats under fyra vinterkvällar och 
snickrat bord och bänkar i tryckimpregnerat trä. Dessa skall vi ha ute på Granskär då det har sak-
nats en del sittplatser. 
Läs mer på sid 3 hur vi transporterade ut dessa till Granskär. 
Efter nyår skall vi börja att snickra på en utbyggnad av klubbholmsvärds stugan. 
 

Full fart i tomteverkstan! 
 



Å rsmö te 2013 
 

Torsdagen den 14 Februari kl. 19:00 
Signalistgatan 6, Västerås 
Klubben bjuder på kaffe och fralla! 
 
 
Separat utskick kommer att göras inför årsmötet. 
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Årsmöte 

Parkering 

 
Det jöbbås å ven på  Grånskå r på  vintern…. 

 

Mr Bäver är flitig med att ta ner träd på Gran-
skär. Tyvärr var det inte detta vi hade markerat 
ut åt honom så ibland blir det fel… 

Kan man reklamera detta till någon? 

Glöm inte att betala in  

medlemsavgiften i tid. 

Se mer info sid 7 



Dågs ått betålå å rsåvgiften fö r 2013 
 

Välkomna till en ny säsong med BKWEGA! 
Som en del i vårt miljöarbete kommer vi som förra året att inte skicka ut inbetalningkort i pappers-
format 

Betala medlemsavgiften senast den 31 Januari 2013 

Årsavgiften för 2013 är 700:- 

Vill du ha tillgång till säsongsel i sommar på Granskär kan du redan nu betala in 200:- utöver års-
avgiften.  
Summan för årsavgiften och elavgiften blir då 900:- (elmärket kan hämtas ut på Granskär från 
ordförande eller klubbholmvärdarna) 
 
 

OBS! 
Förseningsavgift tillkommer med 150:- efter sista inbetalningsdag. 
 
Om du inte betalar efter påminnelse så kommer ditt medlemskap att upphöra och du 
är tvungen att betala ny inträdesavgift. 

Om Ni inte skall vara med i BKWega vänligen maila eller ring Ulf Bergdahl. 
 

Viktigt att uppge Namn och medlemsnummer så att vi enkelt kan pricka av att Ni betalat. 
Medlemsnumret hittar ni på hemsidan (inloggning) eller i detta mailutskick. 

 

Är det något som du undrar så hör av dig till någon av nedanstående: 

 

 

 
 

 
 

Viktigt att uppge Namn och medlemsnummer så att vi en-
kelt kan pricka av att Ni betalat. 

Medlemsärenden Sekreterare Kassör 

Ulf Bergdahl Astrid Bengtsson Anette Berg 

Björkgatan 16 Lönnesta Ranstaby 130 Bogvägen 11, 5 tr 

73337 Sala 733 98 Ransta 723 48 Västerås 

0224-196 04 0224-201 02   

070-643 45 73 070-518 54 12 070-687 87 90 

vice-ordforande@bkwega.se sekreterare@bkwega.se kassor@bkwega.se 
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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. 
Just nu är det 90 st medlemmar. 
 

 

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 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 med-
lemmar om man behöver kontakta någon. 
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Glöm inte att betala in  

medlemsavgiften i tid. 

Se mer info sid 7  

http://www.bkwega.se


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 

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 

Anders och Ulla Klubbholmsvärdar 

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 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

