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ARBETSHELG HÖSTEN  2017 

Sedvanligt arbetshelg på Granskär. Se bilder på sid 3 

TANKARNA I EN ORDFÖRANDES HUVUD 

Hur är det att driva en ideell båtklubb, läs mer på sid 10 

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 12. 

 

VAD SKA MAN TÄNKA PÅ I UPPTAGNINGSTIDER 
Läs mer på sid 12  

 

STÄNGNING GRANSKÄR 
Nu har vi stängt för säsongen på sid 12  

 

 

MOBILTÄCKNING 3G/4G PÅ GRANSKÄR 
Nu kanske det blir bättring. Läs mer på sid  13 

Medlemstidning fö r bå tklubben Wegå, Vå sterå s 
Nummer 21 | September 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 

Säsong 2017 

Sommar semestern är nog slut för 

de flesta vid det här lagret.  Det är 
nog många med mig som också fun-
derade på vad sommarn tog vägen. 
Det var ju inte så länge sedan vi sjö-
satte våra båtar och nu ska de tas 
upp. Det andra var väl vädret som 

inte har visat sig från den bästa sidan hela sommaren, även 
om det stundtals har varit fint. 

Nu börjar, som jag brukar säga, del 2 av säsongen. Den på 

land! Jag tycker även denna del av båtlivet har sin charm, att 
få pyssla om båten och kanske göra någon förbättring som 
man har funderat på när man sitter där i båten på sommaren. 
Jag har en lång lista över saker som behöver göras och det är 
nu detta börjar :)  

K lubbvärden Janne Hansson har nu varit ute på Granskär 

denna säsong och tagit hand om vår ö! Ni som varit där ute 
har säkert träffat på honom och pratat några ord. De är skönt 
att ha Janne som ser till ön under veckorna så att vi slipper 
”stänga” Granskär. Tyvärr har toaletterna busat lite med oss 
nu under senhösten med att det blir för blött i behållaren un-
der. Det har gjort att vi varit tvungna att stänga dessa under 
några veckor men vi har åtgärdat innan Granskär stängdes. 

Valberedningen håller febrilt på att leta nya styrelsemed-

lemmar till BKWega och kommande säsong. Är du intresse-
rad eller vill nominera någon annan så hör av Er till valbered-
ningen så snart som möjligt. 

 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för denna säsong och 
hoppas vi träffas under nästkommande på Granskär. Det 
kommer framöver lite vinteraktiviteter, mer information om 
detta kommer i separat utskick. 

 

Magnus Swärd 

Ordförande 
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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. 
Här kommer lite bilder från den senaste arbetshelgen 2017. 



ARBETSHELG HÖSTEN 2017, FORTS 
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ARBETSHELG HÖSTEN 2017, FORTS 
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ARBETSHELG HÖSTEN 2017, FORTS 
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ARBETSHELG HÖSTEN 2017, FORTS 
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ARBETSHELG HÖSTEN 2017, FORTS 
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TANKAR I EN ORDFÖRANDES HUVUD 

Hur funderar man som ordförande i en båtklubb?  
Jag kan naturligtvis bara svara på hur jag tänker och hoppas Ni förstår att detta är min 
personliga skrivelse. 
 
När jag tillträdde som ordförande  2011 så hade faktiskt inte jag varit medlem så många år. 
Jag blev tillfrågad av den sittande styrelsen 2010 om jag ville komma in som ordförande. 
Naturligtvis  tackade jag ”Ja” och några månader senare blev jag vald till ny ordförande.  
Den sittande styrelsen sa till mig att de flesta inte brukar sitta så många år och det var ok 
att bara sitta ett år om jag ville. 
Som Ni alla vet så är det 2017 och jag sitter fortfarande som ordförande. 
 
Varför har jag suttit så länge då? Jo, för jag tycker att det har varit otroligt roligt! 
 
När jag började som ordförande var det ganska mycket BKWega frågor men allteftersom 
tiden gått så har det blivit mer och mer runtomkring BKWega, vi är delägare i VFBAB och 
Båtklubbarnas Varv. Sedan har vi en del bra och konstruktiva konversation med de andra 
båtklubbarna samt med Västerås stad som jag tycker är viktigt. Detta gör att det inte bara 
är BKWega frågor som behandlas på styrelsemötena. Vi har även ordförande möten konti-
nuerligt med de andra 5 båtklubbarna. 
 
Det som jag nu grunnar mest på är hur vi kan få mer medlemmar att ta ansvar inom klub-
ben. Jag följer valberedningens arbete och vet att de har jätteproblem med att få tag i 
medlemmar som vill ta ansvar och jobba ideellt. BKWega är inte unikt i detta utan det är 
många av dagens ideella föreningar både inom båtlivet och andra områden som har pro-
blem med just det ideella arbetet. 
Styrelsen i BKWega består av 7 personer, varav en ordförande, en kassör och en sekrete-
rare och resten ledarmöten. Varje ledamot väljs på två år och ordföranden på ett år.  
Sedan har klubben andra poster som vi behöver hjälp med allt ifrån fest kommittén till ar-
betsledare. 
Vi är drygt 300 medlemsbåtar i klubben, med ca 2 personer per båt så blir det ca 600 per-
soner i klubben.  
Utav dessa personer har vi problem att få ihop 4 personer i styrelsen som skall väljas om 
inför 2018! 
Jag tror att detta dels beror på att det är inga som längre vill ta ansvar, många kan tänkas 
att hjälpa till men så fort det kommer till att någon skall ta ansvar så blir det nej. 
Varför då? 
Jag vet och har full förståelse att det är många som har aktiviteter med barn på kvällar och 
helger, många arbetar mycket  i sina dagliga arbeten och sedan är det mycket på gång hela 
tiden.  Jag kan bara gå till mig själv. 
 
Hur ska vi då få mer av våra medlemmar att hjälpa till? Vad händer framöver om inga vill 
hjälpa till? Måste vi börja betala ut löner till de som ska hjälpa till osv. 
För en båtklubb som BKWega tror inte jag på att vi skall börja betala ut löner då detta 
kommer drastiskt att höja medlemsavgifterna samt att vi då blir arbetsgivare och allt vad 
detta ger för konsekvenser. Dessutom höjs medlemsavgiften blir vi färre medlemmar och 
så är spiralen igång. 
 
Jag vet att man inte kommer att bli rik på att jobba ideellt, BKWega betalar ut ett litet ar-
vode till de som arbetar i styrelsen samt övriga uppdrag inom klubben så att detta skall 
täcke resekostnader mm. Detta totala arvode beslutas varje år på årsmötet. Jag har de sen-
aste åren skänkt tillbaka detta till klubben eftersom jag tycker att dessa pengar gör bättre 
nytta i klubben. 
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TANKAR I EN ORDFÖRANDES HUVUD, FORTS 

Jag har försökt genom dessa år att dels tänka kortsiktigt samt att ha en fem års plan i sty-
relsen. Den 5 års plan som vi har försöker vi tänka ett antal år framåt vad som behöver gö-
ras, framför allt med Granskär. Det är svårt att ibland tänka lång tid framåt eftersom det 
kan hända mycket ute på Granskär under vinterperioden. Bryggorna går sönder, bävern 
fäller träd mm. 
Men vi kan ändå försöka titta på när skall husen målas om, behöver vi köpa ny motorsåg 
eller gräsklippare mm. Vi kan inte göra allting på samma gång, dessa pengar har vi inte. 
Vi går några tusen plus varje år och det är inte mycket som  behöver gå snett förrän vi gör 
ett minus resultat. 
En anledning till att vi byggt upp Granskär är att vi tidigare har haft en bra intäkt på den 
slipverksamhet som BKWega hade för länge sedan. Denna intäkt har kommit oss medlem-
mar tillgoda då vi 6 båtklubbar startade VFBAB. Detta har varit och är en bra verksamhet 
för våra medlemmar! 
 
Hur mycket vi än dribblar med pengar fram och tillbaka så är det fortfarande en sak som 
vi måste göra för att behålla våran fina klubb och klubbö och det är att arbeta ideellt fram-
över.  
Vi måste hjälpa till och ta ansvar och inte förvänta oss att någon annan tar detta!  
Det kommer inte vara ”någon” annan som gör jobbet, det är medlemmarna som är 
BKWega.! 
 
Som jag tidigare informerat om så har jag tänkt att lämna över ordförande posten till nå-
gon annan inom klubben. Vi har en bra och fungerande styrelse och har kontinuerliga 
konstruktiva styrelsemöten. 
Det måste finnas någon bland våra 600 medlemmar som kan tänkas driva BKWega framåt 
några år till.  
 
Varför vill jag då inte fortsätta som ordförande kanske någon undrar? 
Jag driver ett företag med allt vad detta innebär och min prioritet framöver i denna verk-
samhet är att gå ner i arbetstid och försöka jobba 100%. De åren som ordförande har jag 
varit med alla arbetshelger på Granskär (förutom en) samt alla midsommaraftons.  
Jag har varit med på alla styrelsemöten samt årsmöten under dessa år. Vi har ca 11-12 mö-
ten per år. 
Efter dessa år tror jag att det är bra att det kommer in någon annan som tittar på klubben 
med andra ögon. 
 
Naturligtvis kommer jag fortsätta att hjälpa till i klubben. Jag har inte gjort mitt och kom-
mer inte framöver att säga ”jag har gjort mitt i klubben”. 
 
Det blev mycket text och jag tycker att det varit otroligt roligt att vara ordförande under 
dessa år och hoppas att klubben lever vidare många år till. 
 
Bästa hälsningar 
Magnus Swärd 
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VAD BEHÖVER MAN TÄNKA PÅ VID UPPTAGNINGSTIDER 

 Kontrollera vaggan eller bockarna i god tid 
innan upptagningen för att se att inga bul-
tar eller andra delar är skadade och behö-
ver bytas.  
 

 Var noggrann när båten sätts ner och se till 
att båten står avlastat så att inte stöttorna 
trycker in skrovet. 
 

 Bind aldrig fast presenningen i bockarna 
eller stöttorna då det kan innebära de dras 
omkull vid kraftig vind.  
 

 Kontrollera med jämna mellanrum under 
vinterförvaringen så att båten står bra. Om 
marken sätter sig kan det innebära att det 
blir hårt tryck på vissa av stöttorna eller i 
värsta fall att båten välter. Detta är särskilt 
noga när kälen går. 
 

 Skotta av snön från båten när det behövs. 
Tyngden från snön kan göra att presenningen eller täckställningen går sönder vilket 
kan medföra skador på båten. 
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STÄNGNING GRANSKÄR FÖR SÄSONGEN 

Granskär är nu stängd för denna säsong.  
 Elen avstängd på bryggorna. 
 Nyckeltaggarna bortkopplade 
 Allt vatten avstängt 
 Allting intaget inför vintern 
 
Vi ses nästa säsong på Granskär! 

BÅTKLUBBARNAS VARV 

Det är fullt denna säsong i båtklubbarnas varv.  
Är du/Ni behov av att stå där till nästa säsong går det att anmäla sig på hemsidan, 
www.bkvarv.se  



MOBILTÄCKNING 3G/4G PÅ GRANSKÄR 

Jag har pratat med Telia och under oktober månad kommer en ny 
4G mast att sättas upp vid Harkie utanför Västerås. Detta är pre-
cis öster om Granskär så vi hoppas att detta kan göra att vi får 
bättre täckning ute på Granskär kommande säsong. 
Vi har varit och testat och det är mycket bättre täckning via Telias 
mast till Granskär! Hoppas att det håller i sig och att täckningen 
blir bättre även för de andra operatörerna. 
 
Telia 3G 
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MOBILTÄCKNING 3G/4G PÅ GRANSKÄR 

 
 
 
 
 
 
 
 
Telia Tal 

 
 
Vill du veta mer om andra operatörer gå in på http://www.tackningskollen.se/pro/  
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FACEBOOK ”BKWEGA GRANSKÄRS VÄN-
NER” 

Naturligtvis finns BKWega på Facebook.  
Sök på ”BKWega Granskärs vänner” så hittar ni in-
formationen. 
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 

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
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