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MIDSOMMAR 2016 

Midsommarafton närmar sig med stormsteg. 

Läs mer på sid 3 

VÅGBRYTAREN 

Läs om vågbrytaren som BKWega har köpt in till Granskär. 

sid 4 

BASTUN 

Ny bastuanläggning. Sid 5-6 

OMBYGGNAD YTTERBRYGGAN 

Vi behöver arbetskraft. Sid 7 

YTTERBRYGGAN 

Visst hjälper Ni till med ytterbryggan?  

Läs mer på sid 8. 

TOALETTER GRANSKÄR 

Mycket  funderingar angående öppetider toaletter.  

Läs på sid 8.  

INSAMLING AV ALUMINIUMBURKAR  

Sjöräddningssällskapet samlar in aluminiumburkar. Läs på sid 9. 

ARBETSHELGEN 

Se bilderna från arbetshelgen? Läs mer på sid 10-12. 

SPONSRING BASTU 

BKWega har beställt en ny bastu till Granskär och behöver sponsring. 

Se sid 13 
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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 

Sommaren 2016! 

Sommaren 2016 ligger framför oss nu 

med allt vad det innebär.  

Jag vill passa på att önska alla en Glad 
Midsommar!  
Det finns ännu båtar kvar på land som inte 
kommit i sjön även om de är betydligt färre 
nu än för några veckor sedan. VFBAB har 

stängt sin normala sjösättning. Men det går nog ändå att boka 
om man behöver komma i.  

Det händer mycket på Granskär just nu. Ny bastu håller på 

att byggas och ny vågbrytare kommer att installeras. Bastun 
köptes in och har nästan till hälften ekonomiskt sponsrats av 
medlemmarna. Vi tackar ödmjukast till alla Er som gjort 
detta! 
Läs mer om bygget inne i WegaNytt. 

Tyvärr var vi tvungna att stänga av toaletterna i början av sä-
songen då inte det finns personal till att sköta om dem. Denna 
vecka och några veckor framåt kommer dock Anders och Ulla 
att vara klubbvärdar och då kommer toaletterna vara öppna 
igen. 

Båtklubbarnas Varv och VFBAB fortsätter sina verksamhet-

er och ekonomin anses god. Är det någon som behöver stå in-
omhus i värmen och pyssla om sin båt finns det möjlighet till 
det i Båtklubbarnas Varv. Tag kontakt med Bernt Abrahams-
son. Mer information finns på bkwega.se med telefonnummer 
och mail.  

Vi får hoppas att denna sommar kommer att bjuda på finvä-

der för alla så att Ni kan sitta där på Er favoritklippa eller nya 
klippor och bara njuta. För det är den här tiden som man 
längtar efter de andra 11 månaderna, ledighet, sjö, sol-
nedångar och allt det andra. 

 

Trevlig båtsommar alla ! 

 

Magnus Swärd 

Ordförande 
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VÅGBRYTAREN 
 

BKWega har köpt in en vågbrytare till Granskär. Varför då frågar en del? 
Sjöfarten i Mälaren kommer att få större lastfartyg då slussen i Södertälje skall breddas 
och förlängas. Samtidigt kommer man att ”räta” ut farleden litegrann och leda sjöfarten 
till Västerås norr om Sandskär istället för söder om den. Detta innebär att båtarna kom-
mer att gå snabbare utanför Granskär och dessutom är större. Detta medför att svallvå-
gorna kommer att öka som vi då får in på ytterbryggan. 
 
Den befintliga betongbryggan som finns där nu är ingen vågbrytare utan bara en betong-
brygga och står inte emot svallvågor. Den nya vågbrytaren har högre sidor som går längre 
ner i vattnet och tar bort vågorna bättre. Den nya kommer att läggas på samma ställe som 
den gamla och den gamla kommer att flyttas till förlängningen på Glasholmen (inloppet 
väster från i kanalen).  
Förhoppningsvis kommer den att ta bort lite av de vågor som kommer söderifrån. 
 
Den nya vågbrytaren kommer att få 4 st 10 meters Y-bommar med två båtar i varje ”fack”, 
dvs 6 st båtar. Vågbrytaren kommer att få två stycken elstolpar samt en brygga ner till den 
från den fasta bryggan. Den befintliga ytterbryggan kommer att få två Y-bommar närmast 
hörnet då de annars inte kan kasta ankare. Fem båtar kommer att kunna ligga vid dessa 
platser. 
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20x3 meters vågbrytare med Y-bommar och elstolpar. Dock bara Y-bommar söderut. För 
vår del 
 
 
 
 
 
Leveransen kommer att ske tisdagen 
den 28 Juni till Granskär. 
Den 28-29 Juni vill vi inte att Ni läg-
ger båtarna på ytterbryggan då arbete 
kommer att ske. Vi hoppas att Ni re-
spekterar detta! 



BASTUN 
 

Den gamla bastun behövde en renovering och ba-
stuaggregatet hade gett upp så beslutet togs att 
köpa in en bastukåta från ArticWood. Leveransen 
kom i mitten på Maj till Västerås och sedan vi-
dartransport med Tommy Holmbergs isbrytare 
till Granskär. 
 
Vi har borrat ner plintar i berget 
och byggt ram som bastun ställdes 
på. Hittills har vi lagt ner ca 200 
mantimmar på byggandet och snart 
är den färdig. Invigningen skedde i 
början av Juni men det återstår lite 
innan den är helt klar. 
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Målning utomhus med tjärlasyr för att hålla emot 
väder och vind samt att passa i miljön runt om-
kring. 

(Broshyrbild) 

Arbetsledare Nisse! 



BASTUN FORTS. 
 

Lite bilder från byggandet 
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Elen och bastudörren sätts 
på plats. 

Bästa bastuutsikten i Västerås! 

Innefrån bastun 



OMBYGGNATION AV YTTERBRYGGAN 

Våran ytterbrygga på Granskär håller på att förfalla och behöver bytas ut. Den har under 

många år lappats och lagats med burtonrör och nya reglar. Till slut kommer man till den 

gräns att man måste göra någonting rejält och riktigt. Arbetskommiten och styrelsen håller 

på att ta in offerter på att köpa in hela byggnationen av bryggan eller bara delvis. Vi invän-

tar mer offerter och lösningar. 

Det kommer att kosta mycket 

pengar att köpa in en färdig kon-

struktion och alternativet är då att 

vi medlemmar måste hjälpa till 

med detta arbete. Det kommer att 

krävas en hel del arbete och där-

för måste vi veta hur många som 

är intresserade av att hjälpa till. 

Alternativet kan vara att låna 

pengar eller att höja medlemasav-

giften.  

Ingenting är bestämt ännu utan vi 

tittar på olika lösningar hur vi kan göra. Vi kommer efter semestern att göra utskick på vilka 

som är intresserade av att hjälpa till. 
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HÖSTKROKEN 2016 

Seglingsmässigt delas tävlingen in i två 

grupper, en racing och en cruising klass för 

att ge alla så bra, roliga, rättvisa och publik-

vänliga banor som förutsättningarna tillå-

ter. 

Arrangemanget i land blir i år ännu mer intressant med hamnfesten för deltagare, familjer och 

båtintresserade med större artist utbud under både fredag och lördag. 

På fredagen kommer vi också att genomföra en Business Cup som avslutas med prisutelning 

och middag på kvällen. 

WSS kommer i år att utmana klubbarna runt Mälaren med ett antal lagbaserade tävlingar, 

vilka är inte bestämt nu men information kommer att skickas ut till klubbarna och presenteras 

på vår Web-sida. 

I kommer vi också att genomföra Fredagsracet, en kappsegling för de som kommer från östra 

delarna av Mälaren och de som vill segla lite extra. Detaljer kommer att läggas ut på Webben, 

prisutdelning på fredagskvällen. 

All information om segling och event hittar du på: http://www.hostkroken.se/  

http://www.hostkroken.se/
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TOALETTERNA GRANSKÄR 2016 
 

Det har varit många diskussioner angående varför toaletterna har varit låsta på Granskär under 

veckorna. Här skall jag försöka redovisa varför. 

Styrelsen tog beslutet att tyvärr hålla toaletterna stängda under veckorna då vi inte har några 

klubbholmsvärdar på Granskär. Toaletterna öppnades på helgerna eller när det fanns personer 

på Granskär som kan hjälpa till med att hålla toaletterna igång. Vi är tyvärr inte så många. 

Toaletterna på Granskär är inte kommunalt anslutna till avlopp. Detta betyder att man manuellt 

måste rotera en cylinder under toaletterna samt att peta bort "toppen" på det som spolas ner. 

Görs inte detta så blir det stopp och man måste då rensa detta och det finns roligare saker att 

göra. 

Vi kommer att under denna säsong ha åtta veckors bemanning av klubbvärdar, se hemsidan un-

der menyn klubben och då kommer toaletterna att vara i bruk. Sedan har vi tre veckor som en 

person tar och ser till toaletterna någon gång under veckorna. 

 

Vi är tyvärr inte glada över denna åtgärd men hoppas att Ni förstår varför vi gör detta.  

 

Så vi tar tacksamt emot hjälp av medlemmar som kan hjälpa till som klubbvärdar alternativ som 

toalettvärdar. Ni som vill ställa upp är tacksamt välkomna att höra av Er till styrelsen. 

(Toalettvärdarna behöver bara åka ut under veckorna och se till toaletterna.) 

 

Styrelsen gjorde ett utskick till alla medlemmar 307 stycken (Borde bli ca 600 personer som 

ftagitdel av detta) och responsen var lite oroväckande. 1 person svarade och kunde ställa 

upp! 

Som Ni förstår är det svårt att hålla en Granskär igång med all service som förväntas av medlem-

marna när det inte är några medlemmar som vill hjälpa till. 

Styrelsen kommer att försöka hitta andra lösningar då vi inte vet om vi kommer att ha några 

klubbvärdar på Granskär under nästkommande år. 

Om vi skall kunna hålla Granskär i det skick som det är nu så MÅSTE alla hjälpa till med det ide-

ella arbete som detta och allt annat kräver. 

 

Mvh 

Ordföranden Magnus Swärd 

 



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 

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 

INSAMLING AV TOMBURKAR OCH PET FLASKOR PÅ GRANSKÄR 

Hjälp sjöräddningssällskapet med pengar genom 
att stoppa i aluminiumburkar och PET flaskor i be-
hållaren vid gamla toaletterna på Granskär. Sjö-
räddningssällskapet kommer ut och hämtar säckar-
na och de får betalt för alla aluminiumburkar! Även 
de sk ”fulburkarna” från tyskland om det är någon 
som skulle ha någon sådan. 
 
När behållaren är full är det bara att knyta ihop 
säcken så finns det fler tomma i botten på behålla-
ren. 
 
OBS! 
Detta är ingen sophantering utan bara alu-
minium burkar och PET flaskor. 
 
 
   



ARBETSHELG VÅREN 2016 

Det var en bra arbetshelg med många båtar och medlemmar som hjälpte till. Sedvanligt åt 
vi god mat både på lunch och kväll. Till lunchen grillade var och en sina egna hamburgare 
och på kvällen var det tacco buffe. Här kommer lite bilder från helgen. 
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ARBETSHELG VÅREN 2016, FORTS 
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Lunchen tillagade medlemmarna själva med hamburger grillning. Det smakar alltid 
lika gott utomhus och grillat. 

Kvällsbuffen i klubbstugan. 



ARBETSHELG VÅREN 2016, FORTS 
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SPONSRING BASTU 

Vi behöver ännu mer sponsring av bastun av Er som 
medlemmar eller företags sponsring. 
 
Sponsring 
Privatpersoner och företag har möjlighet att sponsra 
bastun och en exklusiv ingraverad skylt kommer att 
sättas upp i bastuns omklädningsrum med namn på 
personer eller företagen. 
Det 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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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

