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NYA STYRELSEN 2017 

Årsmötet valde ny styrelse för 2017 

Läs mer på sid 3 

RAPPORT FRÅN BÅTMÄSSAN 

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

sid 4-5 

KVICKSUNDSBRON 
Kommer att stänga under sommaren, läs mer hur det berör dig på  
sid 6  

WEGA KALENDERN 2017 
Här finns kalendern för 2016 om vad som kommer att hända.  
Läs på sid 6.  

HAV OCH KUSTVÄDER 
Information om hav och kustvädret. Läs mer på sid 7. 

KLUBBKVÄLL BC MARINE 

BKWega har tillsammans med BSL klubbkväll nhos BC Marine.  

Se sid 8 

KLUBBHOLMSVÄRDAR 2017 

Vill du hjälpa till, läs hur du skall göra på sid 9. 

SMHI OCH SJÖFARTSVERKET 

Läs artikeln om hur man mäter vattenståndet på sid 10 

VÄLKOMNA PÅ ARBETSHELG OCH VÅRMÖTE 

Läs artikeln om vattnet i Mälaren som du åker båt i på sid 16 

OMBYGGNAD SÖDERTÄLJESLUSSEN 

Läs artikeln om vattnet i Mälaren som du åker båt i på sid 17 

Medlemstidning fö r bå tklubben Wegå, Vå sterå s 
Nummer 19 | Mårs 2017 
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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 

Äntligen börjar 
säsongen! 

Då har de två stora båtmässorna i 

Stockholm och Göteborg avklarats 
och vi kan väl förklara säsong 2017 
som påbörjad.  
BKWega har även haft årsmötet för 

föregående år och jag har fått förtroendet ett år till att vara 
ordförande som jag tackar ödmjukast för.  Känns spännande 
och roligt att fortsätta. 

Vi har fått en ny vice ordförande, Micke Karlin, ny kassör 

Martin Edlund och en ny ledamot Tina Dahlström. Vi hälsar 
Marin och Tina  välkomna in i den nya styrelsen. 

Jag vill även passa på att tacka Ulf Björklund och Tomas Sta-
beryd för ert uppdrag i styrelsen.  
Tomas har suttit många år i Wegas styrelse och har förmedlat 
många goda råd och lagt ner mycket tid och engagemang i 
styrelsen för att göra det bättre för alla medlemmar.  

Isen har precis försvunnit på Mälaren och flera har redan 

påbörjat uppfräschningen av båtarna och visst känns det 
skönt att komma igång efter vintern. 

Styrelsen har under vintern arbetat med det vi har framför 

oss gällande den kommande säsongen. Vi informerade om på 
årsmötet hur duscharna kommer att byggas om, hur vi får 
ordning på den nya vågbrytaren mm.  

Båtklubbarnas Varv och VFBAB arbetar på som tidigare och 

sjösättnings bokningen via VFBAB’s hemsida kommer öppna 
1 April för Lövudden och Lögarängen.  

 

Varmt välkomna till säsongen 2017 och en fantastisk sommar! 

 

Magnus Swärd 

Ordförande 
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NYA STYRELSEN 2017 
 

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 2017 

Micke Karlin Vice Ordförande 2018 

Martin Edlund Kassör 2018 

Astrid Bengtsson Sekreterare 2017 

Tina Dahlström Vice sekreterare 2018 

Niklas Hammarlund Ledamot 2017 

Ulf Stenzelius Ledamot 2017 

Namn Anmärkning Vald t.o.m 

Mårten Bladh Revisor 2018 

Sandra Castagna Holmer Revisor 2017 

Sofia Hollaus Ungdomskommitté 2017 

Jeanette Hallgren Ungdomskommitté 2017 

Klubbholmsvärdar Vakant   

Erik Zetterström Repr. i MBF 2017 

Marie Zetterström Festkommitté / Sammankallande 2017 

Veronica Gustavsson Festkommitté 2017 

Helene Swärd Festkommitté 2017 

Ann-Marie Bergvall Festkommitté 2017 

Fredrik Cederberg Valberedning, sammankallande 2017 

Jan Blomqvist  Valberedning 2017 

Ulf Björklund Valberedning 2017 

Mikael Gustavsson Seglingskommittén, ordf. 2017 

Martin Edlund Seglingskommittén 2017 

Nils Gustavsson Arbetsledare 2017 

Webbansvarig Mikael Vinberg 2017 

Miljöombud Ulrika Vinberg 2017 

Utses av styrelsen Ledamot båtklubbarnas Varv 2017 

Utses av styrelsen Suppleant båtklubbarnas Varv 2017 

Utses av styrelsen Ledamot  VFBAB 2017 

Utses av styrelsen Suppleant VFBAB 2017 

Utses av styrelsen Båtrådet 2017 



ALLT FÖR SJÖN 2017 
 

Allt för Sjön i Älvsjö har gått av stapeln för 82:a gången. 
Den var en hel del nyheter både vad gäller båtar och till-
behör. Här kommer ett litet reportage från undertecknad som var där fredagen 10 mars. 
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Vad sägs om en utombordare på hela 627 häs-
tar på sin gummibåt? 
Kan vara i största lagret men fort går det... 

Den digitala utvecklingen 
går fort fram i båtarna. 
Dubbla bildskärmar och 
inga vanliga analoga in-
strument. Det gäller 
verkligen att man har 
torrt i båten och ingen 
fukt på kontakterna. 



ALLT FÖR SJÖN 2017 FORTS 
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100% solenergibåt. Det ut-
vecklas otroligt mycket på 
eldrivna båtar precis som 
inom bilindustrin. Vi lär se 
mycket mer av detta inom 
de kommande åren. Men 
tänk vad enkelt att vinter-
konservera och serva moto-
rerna! 

Smart kan jag tycka med 
fyrkantiga kastruller :) 

Nytt automatiskt sätt att trimma 
båten, ZipWake. Detta är ett 
svenskt system där allting sköts 
automatiskt. (Gäller då främst mo-
torbåtar…) 
 
 
 
 
Vid båtmässan 
Magnus o Helene Swärd 



BROARBETE KVICKSUNDSBRON 2017 

Broarbetet vid kvicksundsbron 

pågår mellan maj 2016 och de-

cember 2017 . Detta innebär att 

trafiken på bron stängs av helt 

under fyra veckor i sommar, 

veckorna 28–31 (10/7–6/8).  

Under den tiden leds biltrafiken 

om via Arboga/Köping. Fritids-

båtar kommer kontinuerligt att 

kunna passera broläget.  

Mer information om detta kommer under 2017.  

Se även Trafikverkets hemsida. Snabblänk: http://bit.ly/kvicksundsbron   
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KALENDER 2017 GRANSKÄR 

 

 

 Aktivitet  Veckodag  Datum  Plats 

 Vårmöte Söndag 21 Maj St. Granskär 

 Arbetshelg Lördag-Söndag 20-21 Maj St. Granskär 

 Familjesegling Lördag 17 juni St. Granskär 

 Midsommarfest Fredag 23 Juni St. Granskär 

 Familjesegling Lördag 19 Aug. St. Granskär 

 Kräftknytis Lördag 19 Aug. St. Granskär 

 Arbetshelg Lördag-Söndag 9-10 Sept. St. Granskär 

 St. Granskär stänger Söndagen 8 Okt. St. Granskär 

 Aktivitet  Veckodag  Datum  Plats Anmärkning 

  Arbetshelg  Lö-Sö 20-21 Maj  St Granskär Iordningställning av jollar 

  Familjesegling Lördag 17 Juni St Granskär Jollesegling Prova på 

 Midsommarfest         Fredag 23 Juni St. Granskär Plocka blommor och klä mid-
sommarstången 

  Midsommardagen Lördag 24 Juni St Granskär Fisketävling för barn och 
ungdomar 

  Familjesegling Lördag 19 Aug St. Granskär Jollesegling Prova på 

  Arbetshelg Lördag 9 sep St Granskär Filmkväll 

Ungdoms aktiviteter 
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SAMLAD INFORMATION OM HAV- OCH KUSTVÄDER I NY WEBBTJÄNST  
 

SMHIs webbtjänst för hav- och kustväder har nu utvecklats från beta- till slutgiltig version, 

vilket bland annat innebär ökad mängd data, mobilanpassning och nytt utseende. Tjänsten 

presenterar både observationer och prognoser för väder i kustbandet samt prognoser för vä-

der ute till havs. 

Tjänsten för Hav- o kust-

väder visar i kartvyer pro-

gnoser för vind, våghöjd, 

strömmar och ytvatten-

temperatur/is. För vind 

visas även observationer 

tillsammans med pro-

gnos. Kartan är dessutom 

zoombar, vilket ger en 

mer detaljerad överblick 

över aktuellt område.  

Kartan innehåller olika 

lager för vind, vågor, 

strömmar och ytvatten-

temperaturer med iskoncentration. Se -> http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/hav-och-

kustvader  

 

Tjänsten riktar sig främst till privatpersoner som tar sig fram med båt längs Sveriges kust, 

både seglare och motorbåtsförare. Även de som till exempel har hus nära strandkanten kan ha 

intresse av att följa både vindar och havsvattenstånd. säger produktansvarig Johanna Fält-

ström. 

- Vind är den viktigaste parametern för många och flera av våra användare har efterfrågat 

både observationer och prognoser i samma vy. Att samla det allmänna vädret och den speci-

fika informationen som behövs längs kusten är ett önskemål som vi har försökt att tillgodose, 

fortsätter Johanna. 

I tjänsten presenteras också sjörapporten och sjövarningarna för aktuellt område. Det går också att 

söka efter flera olika orter, öar, vikar och fjordar. 

 

Källa: SMHI 
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ELMÄRKEN 2017 

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 
kommande säsongen. 
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KLUBBVÄRDAR 2017 

BKWega söker klubbholmsvärdar för säsongen 2017 

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. 
 
 

 

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 den nya hemsidan www.bkvarv.se 

mailto:ordforande@bkwega.se


SMHI OCH SJÖFARTSVERKET SKAPAR GEMENSAMT NÄT 
FÖR ATT MÄTA HAVSVATTENSTÅND  

Nu ska det bli enklare att följa vattenståndets förändringar. SMHI och Sjöfarts-

verket har kommit överrens om att skapa ett gemensamt nät för vattenstånds-

mätningar längs Sveriges kust. Ny mätteknik och tätare geografisk täckning inne-

bär en mer detaljerad bild av havsnivån i närområdet. 

Vattenståndsobservat-

ioner presenteras idag i 

SMHIs webbtjänst 

Havsvattenstånd och 

vågor och i Sjöfartsver-

kets vind- och vatten-

tjänst, ViVa. 

– Ett gemensamt nät för 

havsvattenobservationer 

innebär tillgång till fler 

mätstationer i de båda 

tjänsterna och medför 

nytta för exempelvis lotsar, sjöfarten, hamnar, båtägare och ägare av strandtomter.  

Tjänsterna kan bland annat bidra till att undvika grundstötningar och negativa konsekvenser 

vid översvämningar, säger Christian Kark, systemansvarig för ViVa på Sjöfartsverket. 

 

Börjar uppgradera i höst 

– Det gemensamma projektet kommer att leda till ett rikstäckande och modernt observations-

nät för mätningar av havsvattenstånd, med hög mätnoggrannhet och driftsäkerhet, säger Mi-

kael Stenström, nätansvarig för SMHIs havsvattenståndsstationer, och fortsätter: 

– Redan till hösten 2017 kommer de första mätstationerna att uppgraderas med modernare 

mätteknik. Mätningarna kommer att ge en mer detaljerad bild av havsnivån i närområdet tack 

vare en tätare geografisk täckning längs kusten. 

SMHIs och Sjöfartsverkets gemensamma arbete med att modernisera observationsnätet för 

mätningar av havsvattenstånd kommer att pågå 2017-2018. 
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SMHI OCH SJÖFARTSVERKET SKAPAR GEMENSAMT NÄT 
FÖR ATT MÄTA HAVSVATTENSTÅND  

Komplement till modern navigation 

Uppgraderingen är kopplad till det EU-

finansierade projektet FAMOS ODIN. Projektets 

syfte är att sjömäta de områden i Östersjön som 

trafikeras av handelssjöfarten och där det idag 

saknas djupinformation som samlats in med mo-

dern mätteknik. 

Dagens satellitnavigering gör det möjligt att veta 

exakt hur mycket vatten det finns under fartygets 

köl. Men för att kunna lasta så mycket som möj-

ligt krävs det bra uppgifter om vattenståndet un-

der den planerade resan. SMHIs och Sjöfartsver-

kets mätstationer bidrar därför med viktig in-

formation som kompletterar dagens moderna na-

vigationsutrustning. 

https://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/

vattenstand-och-vagor#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,lang=sv,station=none 

http://www.sjofartsverket.se/sv/Maritima-Tjanster/ViVa---Vind-och-vatteninformation/ 

http://www.sjofartsverket.se/sv/Om-oss/Forskning-och-innovation/FAMOS/ 

 

Bild: SMHI 

Källa: Sjöfartsverket 
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VATTNET I MÄLAREN 

 
När man är ute med båten så kan man inte undgå att höra en hel del prat om vattenståndet. 
Det är högt eller lågt och många jämför naturligtvis med nivån på våren när man la i båten och 
tycker det är lågt när det egentligen är medelvattenstånd.  
Jag tänkte här ta upp lite fakta om Mälaren och hur vattenståndet varierar under året. 
Det normala är att det är högt vattenstånd på våren ca 20 cm över medelvattenståndet om det 
har varit en normal vinter. Snösmältningen fyller på Mälaren. På hösten kan det vara det mot-
satta om det varit en fin sommar med nivåer på upp till 20 cm under medelvattennivå.  
 
Den lägsta nivån vi har haft sedan Mälaren reglerades med nuvarande system var 1976 då var 
det 29 cm under medel och det högsta var år 2000 med 89 cm över medelnivå. Vid högvattnet 
år 2000 var det bara någon centimeter kvar tills det hade runnit in och översvämmat Slussens 
tunnelbanestation i Stockholm.  
 
Den lägsta vattennivån 
som uppmätts i mälaren är 
40 cm under medelnivå 
och den högsta år 1780 då 
nivån i Mälaren blev 2,79 
meter över havet eller 213 
cm över medel. Hela 
Gamla Stan i Stockholm 
blev översvämmat och blev 
en del av Stockholms 
Ström. Övriga städer runt 
Mälaren blev också över-
svämmade. Det är alltså 
inte omöjligt att det kan 
hända igen. Vi har dessutom minskat avrinningsmöjligheterna för Mälaren med flera slussar 
som inte fanns på den tiden. Nu har man börjat bygga om Karl-Johan slussen i Stockholm för 
att förbättra avtappningen av Mälaren. Men frågan är om det räcker. Tänk er Mälaren med 2 
meter högre vattenstånd. Då kan vi sitta och meta från klubbhuset och förtöja i toaletthuset. 
Boende på Lillåudden får ta båten till jobbet och på Västerås Arlanda flygplats kan bara sjö-
flygplan landa. 
 
Fakta: 
Mälarens medelvattenstånd ligger 66 cm över havets medelvattenstånd. 
Vid snedställning av vattenytan pga. vind kan Mälarens nivå öka 30 cm. 
Mälaren innehåller 14,3 kubikkilometer vatten vid medelvattenstånd. 
Högsta djup är 66 meter och medeldjupet 12,8 meter. 
Mälarens huvudsakliga utlopp är Norrström som har en medelvattenförning på drygt 160 ku-
bik per sekund. 
Över 2 miljoner människor får sitt dricksvatten från Mälaren. 
 
Vill du veta vattenståndet så finns det en app som heter Viva som Sjöfartsverket ger ut. Där 
kan du se vattenstånden och vindstyrkor mm över hela Sverige. Du hittar den i Appstore eller 
Google play. 
 
 
/Jan Blomkvist 
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TILL GRANSKÄR PÅ SKRIDSKOR 

 
Den 21 Januari 2017 åkte Magnus och 
Helene Swärd, Micke och Veronica 
Gustavsson, Tommy och Tina Dahl-
ström samt Marie Zetterström till 
Sundbyholm med bilen för att ta oss 
till Granskär på skridskor. Väl 
framme så snörpligt nog insåg Marie 
att skridskorna låg hemma….Bara att 
ta bilen hem igen, tyvärr. 
Vi andra tog oss tillfyra båtkubbs-
bryggor innan vi nådde Granskär där 
vi grillade gott och drömde oss framåt 
till sommarsäsongen. 
Isarna var helt fantastiska och vädret 
var vindstilla och fint. 
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TILL GRANSKÄR PÅ SKRIDSKOR 
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/Magnus Swärd 

Hamburger grillning smakade lika gott som 
vanligt. 
Ön var ganska orörd förutom att något djur 
Grävling eller Vildsvin varit och bökat runt på 
gräsmattan intill lekparken. 

Den gamla vågbrytaren hade tyvärr slitit sig en bit 
söderut under första delen av vintern. 
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   VINTERAKTIVITETSGRUPPEN 
                     INFORMERAR 

 



ARBETSHELG OCH VÅRMÖTE 20-21 MAJ 
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Ni kommer väl på arbetshelgen på Granskär? Vi samlas på fredageftermiddag/kväll och 
sedan startar vi arbetet på lördag morgon 09:00 och håller på hela dagen. Vi bryter för 
lunch som vårt härliga tjejgäng traditionsenligt fixar och klubben bjuder på detta. 
 
På kvällen äter vi gemensam middag i klubbhuset som festkommittén ordnar och natur-
ligtvis bjuder klubben även på detta. 
Vi håller på hela kvällen och det blir även lite dans och hålligång till småtimmarna. 
 
Vi startar upp med sovmorgon till 
09:30 på söndagen och vårmötet 
startar kl. 13:00 i klubbstugan. 
Finns det mat kvar sedan lördagen 
bjuder klubben på detta med! 
 
Hjärtligt Välkomna! 



OMBYGGNAD SÖDERTÄLJE SLUSS 
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Visualisering av Söder-
tälje sluss, som redan i 
dag är Norden största 
sluss, är cirka 135 meter 
lång och 19,6 meter bred 
och 7,8 meter djup.  
När arbetet är klart 
kommer slussen att vara 
strax över 200 meter 
lång och 25 meter bred.  
 
Copyright Sweco  
 
 

 

 

Slussen i Södertälje är närmare 100 år gammal och behöver byggas om. De 
allmänna farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren behöver förbättras 
för att öka säkerheten och framkomligheten för större fartyg. För att mini-
mera risker och förseningar för sjöfarten, som ska kunna gå under hela om-
byggnationen, byggs slussen vid sidan om. 

Den nya slussen byggs utanför den befintliga slussen och på så sätt kan slussen vara igång 
under byggtiden. När den nya slussen är färdigbyggd och på plats, rivs den gamla slussen. 

Den nya slusskonstruktionen kommer att byggas vid sidan av kanalen i två stora gropar, 
som är ungefär 30 x 50 meter stora och 16 meter djupa. När slusskonstruktionen är färdig-
byggd lanseras den ut i kanalen till mottagningsgropar, som schaktats ur på andra sidan 
kanalen. 

Genom att använda det här tillvägagångssättet kommer inte sjötrafiken påverkas i lika stor 
utsträckning som om slusskonstruktionen skulle byggas direkt i vattnet. För vissa arbets-
moment kommer det att krävas kortare avbrott i fartygstrafiken. 

 Framför allt blir det en betydligt säkrare arbetsmiljö att utföra bygget vid sidan om 
kanalen i stället för i vattnet. Det innebär också att funktionstester och kvalitetssäk-
ring av konstruktionen kan utföras i torrhet och tidplanen blir därmed lättare att 
hålla, säger Peter Jonsson, projektledare för Mälarprojektet. 

 
 
 
Källa: Sjöfartsverket 



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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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 

 

  

  

 

Magnus Swärd Ordförande / Styrelse 

Micke Karlin Vice ordförande / Styrelse 

Martin Edlund Kassör / Medlemsärenden / Styrelse 

Astrid Bengtsson Sekreterare / Styrelse 

Tina Dahlström 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 

Martin Edlund Seglingskommitté  

Mikael Gustavsson Seglingskommité / sammankallande 

Vakant Klubbholmsvärdar 

Marie Zetterström Festkommitté / Sammankallande 

Veronica Gustavsson Festkommitté 

Helene Swärd Festkommitté 

Ann-Marie Bergvall 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

