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MIDSOMMAR 2017 

Sedvanligt midsommar firande på Gran-

skär. Se bilder på sid 4 

 

 

 

 

ARBETSHELG HÖSTEN 2017 

Börja planera nu för arbetshelgen 2017, läs mer på  

sid 3 

BÅTKLUBBARNAS VARV 
Du vet väl att du som medlem i BKWega har möjlighet att stå inom 
eller utomhus i båtklubbarnas varv. Läs mer  på sid 3. 

 

Medlemstidning fö r bå tklubben Wegå, Vå sterå s 
Nummer 20 | Juli 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 

SEMESTER 

Semestern är väl de alla båtägare 

längtar efter. Juni och Juli har väl 
bjudit på lite omväxlande väder. De 
första veckorna har varit lite blåsiga 
och kalla, det beror faktiskt också på 
var man är någonstans. Vi tog semes-
ter direkt efter midsommar detta år 

och  åkte två veckor ute i skärgården, kändes alldeles för lite. 
Den första veckan var väldigt lite folk i skärgården och väldigt 
kallt i vattnet och luften. 

Det som finns på agendan på Granskär efter semestern är 

Kräftknytis och familjesegling i Augusti och arbetshelg i sep-
tember. Under sommaren har det varit en del båtar på Gran-
skär och det är alltid roligt. Kolla in på webbkameran som du 
hittar på websidan så ser du ytterbryggan. 

Janne Hansson vår för året nya klubbholmsvärd försöker 

vara på Granskär så mycket det går. Han jobbar under veck-
orna i Juli men försöker vara där i veckorna. Vi är glada över 
att ha honom hos oss, det underlättar för alla medlemmar 
som är ute på vår underbara ö. 

Valberedningen håller på att leta nya styrelsemedlemmar 

till BKWega. Är du intresserad av att arbeta ideellt i klubben 
och se till att medlemsnyttan blir så stor som möjligt är du 
välkommen att kontakta någon i valberedningen.  
Vi behöver ha in både kvinnliga och manliga styrelsemedlem-
mar. 

 

Även varmt välkomna till kräftknytis/familjeseglingen och 
arbetshelgen i höst. 

 

Magnus Swärd 

Ordförande 
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ELMÄRKEN 2017 

Ni glömmer väl inte bort att hämta ut elmärkena hos klubbholmsvärden. Dessa skall klist-
ras på båten och vara väl synliga från bryggan. Det finns ett grundmärke och ett årsmärke. 
Årsmärket klistras på grundmärket. 
Prata med klubbvärdarna på Granskär för att hämta ut Ert märke för denna säsong. 
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ARBETSHELG HÖSTEN 2017 

Vi har som vanligt en hel del att stå i under arbetshelgen i september. Vi får mer och mer 
projekt och fastigheter på Granskär och det betyder mer och mer underhåll. De senaste 
arbetshelgerna har vi varit många och det uppskattar vi så att Granskär kan bibehålla den 
bra standard vi fått upp på ön. 
Ni som kan vara med kan komma ihåg att ta med verktyg som kan behövas för arbete. 
 
Vi skall försöka lägga ut så tidigt som möjligt på hemsidan och facebook vad som skall 
göras så att Ni kan planera för detta. 

 

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 



MIDSOMMAR 2017 

Årets midsommarfest i bilder. 
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MIDSOMMAR 2017 

Årets midsommarfest i bilder. 
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MIDSOMMAR 2017 

Årets midsommarfest i bilder. 
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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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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

