
Wega 
        Nytt 

Innehåll 

Ordföranden har ordet .. 2 

Nya styrelsen ................. 3 

Allt för sjön ..................... 4 

Recept för sjön ............... 7 

Ny vattenledning ............ 8 

Junior SM ....................... 8 

Kalender ......................... 9 

Elmärke .......................... 10 

Klubbvärdar.................... 10 

Bastu .............................. 11 

Båtklubbarnas Varv ........ 11 

Facebook, hemsida ........ 12 

Historik ........................... 13 

Kontaktuppgifter ............ 14 

Nästa nummer ............... 14 

NYA STYRELSEN 2016 

Årsmötet valde ny styrelse för 2016 

Läs mer på sid 3 

RAPPORT FRÅN BÅTMÄSSAN 

Båtmässan i Stockholm har sedvanligt gått av stapeln, läs mer på  

sid 4-7 

GODA RECEPT 

Lite nya recept inför sommaren. Läs mer på sid 7 om detta. 
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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 

Nytt år nya möj-
ligheter! 

Då har årsmötet i BKWega varit och jag 

har fått förtroendet att vara ordförande 
ännu ett år och jag tackar ödmjukt för för-
troendet. Detta är mitt sjätte år som ord-
förande och det skall bli ett spännande år 
med mycket på gång. 

Vi har fått en ny vice ordförande, Ulf  Björklund samt en ny 
ledamot Ulf Stenzelius. Vi hälsar Er välkomna in i styrelsear-
betet. 

Jag vill även passa på att tacka Stefan Kanda och Bengt  
Widman för ert uppdrag i styrelsen. 

Isen ligger fortfarande på Mälaren och flera är säkert och åker 
skidor i svenska eller utländska alperna eller har kanske tagit 
en tur på de fina plogade skridskobanorna på Mälarisen.  

En del av Er har säker börja lyfta på sina presenningar och 
börjar längta efter sommaren. Nu är det en rolig tid framför 
oss med putsning, vaxning mm.  

Styrelsen har under vintern arbetat med frågor rörande 

kommande säsong och det har varit många diskussioner un-
der föregående säsong ute på Granskär gällande bastun. Det 
sista som hände var att bastuaggregatet gick sönder! Styrelsen 
har därför beslutat och inhandlat en ny bastu. Läs mer om 
detta projekt inne i WegaNytt. 

Båtklubbarnas Varv har ombildats till en ekonomisk före-

ning och ägs precis som tidigare av sex båtklubbar (samma 
båtklubbar som äger VFBAB). Varvet kommer att drivas vi-
dare precis som tidigare med samma personer som drivit 
detta tidigare. Mer om detta finns att läsa inne i tidningen. 

Jöran Söderberg i VFBAB kommer att gå i pension och man 
har nu anställt en  ny person för att sköta detta arbete.  
Mathias Björklind kommer börja 1 April och arbeta parallellt 
med Jöran. Mattias har  stort båtintresse och arbetar idag 
inom bevaknings branschen. 

 

Varmt välkomna till säsongen 2016! 

 

Magnus Swärd 

Ordförande 
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NYA STYRELSEN 2016 
 

Den nya styrelsen som valdes på årsmötet ser ut enligt följande: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Övriga valda 
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Namn Anmärkning Vald t.o.m 

Magnus Swärd Ordförande 2016 

Ulf  Björklund Vice Ordförande 2016 

Micke Karlin Kassör 2016 

Astrid Bengtsson Sekreterare 2017 

Thomas Staberyd Vice sekreterare 2016 

Niklas Hammarlund Ledamot 2017 

Ulf Stenzelius Ledamot 2017 

Namn Anmärkning Vald t.o.m 

Mårten Bladh Revisor 2016 

Sandra Castagna Holmer Revisor 2017 

Sofia Hollaus Ungdomskommitté 2016 

Jeanette Hallgren Ungdomskommitté 2016 

Klubbholmsvärdar Vakant   

Jan Blomqvist Repr. i MBF 2016 

Marie Zetterström Festkommitté / Klubbmästare 2016 

Veronica Gustavsson Festkommitté 2016 

Helene Swärd Festkommitté 2016 

Fredrik Cederberg Valberedning, sammankallande 2016 

Jan Blomqvist  Valberedning 2016 

Martin Edlund Valberedning 2016  

Mikael Gustavsson Seglingskommittén, ordf. 2016 

Erik Zetterström Seglingskommittén 2016 

Nils Gustavsson Arbetsledare 2016 

Webbansvarig Mikael Vinberg 2016 

Miljöombud Ulrika Vinberg 2016 

Micke Karlin Ledamot båtklubbarnas Varv 2016 

Magnus Swärd Suppleant båtklubbarnas Varv 2016 

Micke Karlin Ledamot  VFBAB 2016 

Niklas Hammarlund Suppleant VFBAB 2016 

Magnus Swärd Båtrådet 2016 



ALLT FÖR SJÖN 2016 
 

Allt för Sjön i Älvsjö har gått av stapeln för 81:a gången. 
Den var den 5-13 Mars och hade en hel del nyheter både 
vad gäller båtar och tillbehör. Här kommer ett litet reportage från undertecknad som var 
där fredagen 11 mars. 
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Många ribb och båtar 
upp till 9 meter bland 
många utställare känne-
tecknades årets båt-
mässa. Tyvärr fanns det 
inte många segelbåtar, de 
verkar satsa alla sina re-
surser på den flytande 
båtmässan istället. 

Lite nya innovativa lös-
ningar när det gäller 
strålkastare på båtar. 
Varför kan man inte ha 
som bilarna med lykta 
fram? 



ALLT FÖR SJÖN 2016 FORTS 
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Numera kan man få sin båtmotor i alla regnbågens färger. Designen har också föränd-
rats de senaste åren, från att se ganska lika ut till att ändra lite form. 
 
Även motorstyrkan har  
förändrats med tiden.  
Här en 350 och en  
400 hk stark motor  
som ser helt fullvuxna  
ut. 
 
Tänk Er tre såna på  
jollen i sommar! 



ALLT FÖR SJÖN 2016 FORTS 
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Ny sjöräddningsbåt från  
Paragon och görs i Finland. 
Denna var premiär att visas 
på Stockholmsmässan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snygga tak lampor i Roséba-
ren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det hade även smugit sig in 
några bilar bland alla  båtar-
na. Jag såg den direkt…. 
 
(Konstigt att det inte är 
några båtar på bilmässorma) 
 
 
Vid båtmässan 
Magnus o Helene Swärd 



RECEPT FÖR SJÖN 
 

Här följer några goda recept som med fördel kan användas på sjön.  
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GRYMT GODA KRUSTADER 
 

Fyllda krustader med svartvinbärgelé och god ädelost 

12 st krustader  

50 g svartvinbärsgelé 

50 g ädelost  

 

Lägg en bit med gelé i botten på krustaden och sedan en 

liten bit ädelost. 

Gratinera i 200 grader eller i grillen tills man ser att os-

ten smält något. 

Servera, de måste ätas varma. 

GRILLAD VATTENMELON 
 

Prova att grilla vattenmelon som extra tilltugg till grillad 

mat. 

Väldigt gott och sötman framträder och den blir fak-

tiskt inte torr som man tror! 

TORTILLAS I STEKPANNAN 
Ingredienser: 

 Tortillabröd 

 Ost 

 Skinka 

 Lök 

 Tacosås eller salsa eller tomatsås 

 

Fördela ut ingredienserna över ett tortillabröd. Lägg ett 

till bröd ovanpå. Stek skapelsen på båda sidor tills den 

är genomvarm. Ingredienserna kan varieras precis som 

när du bakar pizza. 



NY VATTENLEDNING GENOM MÄLAREN 2016 

 

Ledningen dras från vattenverket på Hässlö, tvärs över fjär-

den – söder om öarna – och ansluter mot land nära Lövud-

den. 

Där dras den till en anslutningspunkt på Bäckby. 

Ledningen tyngs ner på sjöbotten i en förhållandevis djup 

del av Mälaren, enligt Lars Engström, va-ingenjör och an-

svarig för projektet. 

Ledningen kommer att märkas ut och få ett extra skydd i farleden. Målet är att vattenledningen ska vara i 

bruk i slutet av 2016. Mälarenergi har utrett stans vattenbehov fram till 2050 och kommit fram till att led-

ningen behövs framöver eftersom det väntas bo fler personer på väster. 

I dag är det inga problem, men vi vill säkra för framtiden. Det handlar bland annat om tryck och flöde, säger 

Lars Engström. Det gör också att Västerås får ännu en cirkelform på vattenledningsnätet – det finns redan 

ringledningar i norra delen av stan. 

Fördelen med en ringledning är att inte lika många västeråsare behöver bli utan vatten vid en läcka. 
 

Arbetet ska pågå från mitten av juni till mitten av september och det ska inte påverka båttrafiken, säger Bir-

ger Wallsten avdelningschef på Mälarenergi.  
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JUNIOR SM 2016 
 

JSM 2016 går av stapeln  i Västerås den 17 – 21 juni 

2016. Nio klasser ska göra upp om totalt 13 SM-

medaljer. Dessutom deltar Hansa 2,3 för funktions-

hindrade och nybörjarklassen XSmall på evene-

manget. 

Totalt väntas drygt 500 seglare till Jollekappseglarna Västerås och planeringen för detta är i full gång. Det är ju 

inte bara kappseglingar som ska genomföras utan JSM är en familjefest med en rad aktiviteter både på land och 

på vattnet, såsom prova-på-aktiviteter och regattamiddag. På plats kommer även att finnas en mästerskapscoach, 

som berättar om sin resa från nybörjare till elitseglare och som ger sina bästa tips till JSM-deltagarna. 

Redan torsdagen den 16 juni smyger JSM igång då seglarna kan registrera sig. På lördagen går första startskottet 

för fyra dagar av intensivt kappseglande för att arrangören till slut på tisdagen ska kunna kora alla vinnare.  

Ha överseende när Ni åker båt som kan vara avspärrat och acceptera avspärrningar och anpassa farten i och ut-

anför området. 



VAD HÄNDER PÅ GRANSKÄR 2016 

Här följer några aktiviteter som kommer att anordnas för Wegas medlemmar. 
 

 
 
Ungdomskommittén 
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Aktivitet Veckodag Datum Plats 

Vårmöte Söndag 22 Maj St. Granskär 

Arbetshelg Lördag-Söndag 21-22 Maj St. Granskär 

Familjesegling Lördag 11 juni St. Granskär 

Midsommarfest Fredag 24 Juni St. Granskär 

Familjesegling Lördag 13 Aug. St. Granskär 

Kräftknytis Lördag 13 Aug. St. Granskär 

Arbetshelg Lördag-Söndag 3-4 Sept. St. Granskär 

St. Granskär stänger Söndagen 2 Okt. St. Granskär 

Aktivitet Veckodag Datum Plats 

Midsommarfest         Fredag 24 Juni St. Granskär 

Fisketävling  Lördag 25 Juni St. Granskär 



ELMÄRKEN 2016 

Ni glömmer väl inte bort att hämta ut elmärkena i vår. Dessa skall klistras på båten och 
vara väl synliga från bryggan. Det finns ett grundmärke och ett årsmärke. Årsmärket klist-
ras på grundmärket. 
Prata med klubbvärdarna eller Magnus Swärd på Granskär för att hämta ut Ert märke för 
säsongen. 
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KLUBBVÄRDAR 2016 

BKWega söker klubbholmsvärdar för säsongen 2016 

I verksamhetsplanen har vi skrivit följande: 

Verksamhet 
Klubbvärdarna är ett viktigt ansikte utåt för BKWega då många som anländer till Gran-
skär blir glada av ett positivt bemötande. 

Arbetsuppgifter / Ansvar 

 Ansvarar bör busterbåten och att den är tankad då denna även fungerar som rädd-
ningsbåt. 
 

 Klippa gräsmattorna på Granskär 
 

 Se till att erforderligt antal toaletter är öppna. 
 

 Städa toaletterna 
 

 Städa bastun. 
 

 Rotera på cyklonen under toaletterna och se till att dessa är jämt fördelade. 
 

 Se till att allting fungerar på ön, vid behov meddela styrelsen vad behöver göras och 
eventuell kostnad för detta. 
 

 Tillgång till egen klubbstuga. 
  

Kontakta ordforande@bkwega.se  (Magnus Swärd) om intresse finns att hjälpa till på 
Granskär. Man behöver inte boka hela säsongen utan all hjälp är av tacksamhet. 
 
 

mailto:ordforande@bkwega.se


NY BASTU PÅ GRANSKÄR 

Styrelsen har beslutat att köpa in en ny bastukåta till 
Granskär.  
Den gamla bastun har varit med många år och vi fun-
derade fram och tillbaka ifall vi skulle renovera den 
eller bygga nytt. Nästa fråga var ifall vi skulle köpa el-
ler bygga nytt. Efter lite diskussioner så föll valet på 
att köpa en byggsats. Vi har nu beställt en Artic Wood 
bastu på 14.9 m2. Denna kommer att levereras i slutet 
av April som byggsats. 
 
Sponsring 
Privatpersoner och företag kommer att ha möjlighet 
att sponsra bastun och en exklusiv ingraverad skylt 
kommer att sättas upp i bastuns omklädningsrum 
med namn på personer eller företagen. 
Det kommer att finnas 3 nivåer av sponsring: 
  
Guld: min 5.000:- 
Silver: 2.000:- 
Brons: 500:- 
 
Är du intresserad av att vara med att sponsra detta 
projekt så hör av dig till kassören Micke Karlin på  
kassor@bkwega.se  

 

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 . 
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FACEBOOK ”GRANSKÄRS VÄNNER” 

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. 
 
 

 

 

 

 

FACEBOOK ”BKWEGA KÖP & SÄLJ”  

Har du gått med i gruppen på Facebook som heter 
”BKWega köp & Sälj”. Gå in på facebooksidan och klicka på 
gå med i gruppen som är vid översta bilden. 
Sedan kan Ni lägga in Era båt tillbehör för försäljning. Idag 
är det ca 90 medlemmar som är anslutna tillsidan. 

 

 

 

 

 

 

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 med-
lemmar 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 

Ulf Björklund Vice ordförande / Styrelse 

Micke Karlin Kassör / Medlemsärenden / Styrelse 

Astrid Bengtsson Sekreterare / Styrelse 

Tomas Staberyd Vice Sekreterare / Styrelse 

Niklas Hammarlund Ledamot / Styrelse 

Ulf Stenzelius Ledamot / Styrelse 

Sofia Hollaus Ungdomsledare 

Nils Gustavsson Arbetsledare 

Mårten Bladh Revisor 

Sandra Castagna Holmer Revisor 

Ulrika Vinberg Miljöombud 

Erik Zetterström Seglingskommitté  

Mikael Gustavsson Seglingskommité  

Vakant Klubbholmsvärdar 

Marie Zetterström Festkommitté / Klubbmästare 

Veronica Gustavsson Festkommitté 

Helene Swärd Festkommitté 

Fredrik Cederberg 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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