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ÅRSMÖTE 2014 

Glöm inte bort årsmötet för 2014 som kommer att hållas den 19 

februari 2015 klockan 18:30. 

Lokal och mer information meddelas senare 

 

VINTERKOMMITEN 

Snart drar vinteraktiviterna igång, läs mer på sid 3 

 
BÅTMÄSSOR VÅREN 2015  

Nu finns det chans till rabattar på vårens båtmässor 

Läs mer på sid 4 

 

VINTERFÖRVARING 

Lite tips på vinterförvaring av din båt, läs mer på sid 5 

Medlemstidning fö r bå tklubben Wegå, Vå sterå s 
Nummer 11 | December 2014 
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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.  

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

God fortsätt-
ning 2015! 
2014 håller på att ta slut och isen 
börjar lägga sig på Mälaren. Jag för-
modar att alla som tänkte ta upp 
båten redan har gjort detta annars 
är det väldigt hög tid med det nu. 

Vinter aktiviteterna kommer att starta i början av 
nästa år med spännande upptåg. Ni kan läsa mer om 
detta inne i tidningen samt att det kommer skickas ut 
mer information inför varje aktivitet. 

Jag måste ännu en gång hälsa alla nya medlemmar 
välkomna till BKWega. För Er som inte fått nyckel-
taggar ännu så är det inte för sent att hämta ut dessa 
på Granskär under nästa säsong. Dessa är ändå bort-
kopplade under vintersäsongen och fungerar inte ute 
på Granskär. 

Kampanjen vi haft med ingen inträdesavgift kommer 
att avslutas vid årsskiftet. Inträdesavgiftet blir då 
800 kr enligt tidigare. 

Jag hoppas att vi ser många medlemmar på årsmötet 
i februari. Kom och var med och påverka klubben  
2015 så att vi fortsätter vara en attraktiv klubb i Mä-
laren. Det är Vi tillsammans som gör detta! 

 

Jag får önska alla en God Jul och ett riktigt 
Gott Nytt 2015! 

   

 

Magnus Swärd 

Ordförande 
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SNART DAGS FÖR VINTERAKTIVITETER 
 
Medans ni pysslar med allt julstök så pysslar vi i vinteraktivitetsgruppen med 
att ta fram nya aktiviteter. Vi hoppas hinna med tre tillfällen i vinter. Det som 
börjar ta form är en kväll som vanligt hos Hjertmans. Eventuellt en kväll med 
West System, om lagning och plastning av skador. Sen blir det en kväll som vi 
kommer att kalla ”mat ombord”. Här kommer ni att få tips och trix om hur 
man gör kvällarna i båten till en kulinarisk höjdpunkt. Medverkande denna 
kväll blir några välkända gourméer som kommer att guida er i smaklökarnas 
underbara värld. Datum och tid är inte fastställda än, så håll utkik på hemsi-
dan och på FB Granskärs vänner. 
 
God Jul och Ett Gott Nytt År önskar Vinteraktivitetsgruppen. 
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BÅTMÄSSOR VÅREN 2015 

Medlemsrabatt på Båtmässan i Göteborg  
Genom att BKWega är medlem i Svenska Båtunionen kan vi nu erbjuda 
alla våra medlemmar rabatt på inträde och boende under båtmässan i Göte-
borg. 
 
Inträde på båtmässan 
Genom att du är medlem i vår klubb är inträdet 120 kr istället för 150 kr un-
der helgerna och vardagsbiljetten 100 kr om du beställer och betalar biljetten 
på nätet. Barn och ungdomar upp till 16 år har fri entré. 
Biljetter köps här: www.batmassan.se/sbu2015.  
 
Bo på hotell i Göteborg under Båtmässan 
Västkustens Båtförbund har förhandlat fram ett erbjudande för medlemmar-
na ibland annat BKWega genom vårt medelmskap i Svenska Båtunionen får 
rabatt på Hotell Liseberg Heden under båtmässan i Göteborg. Rabatten är 
hela 20% på boende inkl. frukost 
Bokningarna sker enklast via Hotell Hedens hemsida:  
http://liseberg.se/sv/hem/Boende/Hotell/Hotell-Liseberg-Heden/ ,  
bokningskod: batmassa2014. Bokning kan också göras på telefon, uppge bok-
ningskoden. Logipriserna inkluderar stor frukostbuffé. Hotell Liseberg He-
den kommer också att lämna ett generöst erbjudande till er som besöker Båt-
mässan i Göteborg 2015.   
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HÄR FÖLJER NÅGRA GODA RÅD INFÖR 
VINTERFÖRVAINGEN 

 Om båten förvaras på trailern bör hjulen mon-
teras av eller så bör trailern pallas upp på 
bockar samt låsas fast eller ta bort draganord-
ningen.  
 

 Värdeföremål som inte är fast installerade på 
båten bör förvaras hemma.  
 

 Ladda upp batterierna  och  underhållsladda regelbundet under vintern. 
 

 Lämna aldrig din båt en längre tid ansluten till  det fasta elnätet. Kontrollera anslutningen 
och kontakten. 
 

 Lämna aldrig din båt med värmaren på. Använd aldrig värmare med värmespiraler eller 
oljefyllda element med där det finns kylfläkt för styrenheten. Använd en värmekälla med 
säker yttertemperatur, t ex oljefylld radiator eller en värmare med keramiskt element med 
överhettningsskydd. Se till att värmaren står stadigt och långt ifrån brännbara material. 
 

 Använder du kabelvinda så skall denna vara utrullad innan den ansluts så att den inte får 
en ”spoleffekt”. 
 

 Utför du arbeten i båten under vintern så använd aldrig halogenlampor då dessa utvecklar 
en väldigt hög värme. Använd lågenergilampor för att vara på den säkra sidan. 
 

 Ta även en titt på grannbåten när du ändå tittar till din egen, det kan ju hända att grannen 
glömt t ex värmaren på. 
 

 Töm varmvattenberedare, tank och vattnet i motorn , allt som kan frysa skall tömmas. Blås 
även tomt i alla slangar. 
 

 Plocka av drevet  och utombordare  (om möjligt) så snart båten kommer på land , det är 
lätt att stjäla dessa. 
 

 Står din båt med masten  på, bör du använda en väl dimensionerad fast vagga och själv-
klart skall segel, bom och andra lösa delar plockas bort, glöm inte att gå igenom din 
rigg  innan sjösättning trots att den inte plockats av.  
 

 Gör rent båten både utvändigt och invändigt, beväxning är enklast att tvätta bort direkt 
och glöm inte att göra rent båten inuti, smuts är en utmärkt grogrund för mögel. 
 

 Ligger båten i sjön över vintern så är det självklart bäst att hitta en isfri hamn, segel skall 
aldrig sitta kvar, tänk på att saker  kan frysa sönder ombord även om det är isfritt i ham-
nen. Du bör titta till din båt ofta och ligga i en hamn som är bemannad, även den minsta 
lilla läcka kan få stora följder. Varje vinter sjunker ett antal båtar på grund av sönder-
frusna  genonföringar och slangar mm.   



FACEBOOK 

Naturligtvis finns BKWega på Facebook.  
Sök på ”Granskärs vänner” så hittar ni inform-
ationen. 
Hjälp gärna till att fylla den med intressant in-
formation. 
Denna sida är en öppen sida och därmed tillgäng-
lig 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 in-
formation. 
Man kan ex hämta telefon nummer, mail etc på andra medlemmar om man behö-
ver 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 / Styrelse /VFBAB ledamot 

Astrid Bengtsson Sekreterare / Medlemsärenden / Styrelse 

Tomas Staberyd Vice Sekreterare / Styrelse 

Niklas Hammarlund Arbetsledare / Styrelse /VFBAB suppleant 

Bengt Widman Ledamot / Styrelse 

Tina Dahlströn Ungdomsledare 

Jeanette  Hallgren 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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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=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
mailto:orforande@bkwega.se

