GLIMTEN hösten 2012

Återigen höst och årets båtsäsong är över. De flesta har nu sina båtar torrsatta. Inte blev årets säsong
vädermässigt vad vi hoppades på. Men trots allt så finns det en del glädjeämnen.
Antal gästande båtar på Snedskär fortsätter att vara god. En ny brygga i Lindö hamn för BSS medlemmar
håller just nu på att läggas ut när detta skrivs.
Kommunens planer att rusta upp Lindö hamn går långsamt. Vi kommer framöver att samlokaliseras med
de andra föreningarna i hamnens östra del. Vad det mer konkret kommer att innebära för oss är än så länge
inte helt klarlagt. För att inte tappa initiativet från båtklubbarnas sida har vi fortlöpande interna
överläggningar med i första hand Norrköpings Segelklubb, NSK, vars verksamhet i allt väsentligt
överensstämmer med vår verksamhet.
Styrelsen inom respektive sällskap är överens om att en sammanslagning av föreningarna i många
avseenden skulle underlätta genomförandet av de förändringar som är på gång i hamnen men också att den
interna verksamheten inom föreningarna skulle underlättas, inte minst sett ur ekonomisk synpunkt.
Klubbarnas juniorverksamheter i Lindö har i en allt mer utökad omfattning bedrivits samordnat och
gemensamt under de senaste åren.
Vi har gemensamt med NSK bildat en arbetsgrupp för att mer konkret se över vad en sammanslagning
skulle innebära såväl organisatoriskt, ekonomiskt, administrativt som för den praktiska verksamheten.
Arbetsgruppen kommer fortlöpande att rapportera av sitt arbete till respektive styrelser. När ett konkret
förslag föreligger kommer det att underställas medlemmarna i respektive föreningar för ställningstagande.
För min personliga del vill jag framföra mitt tack för det förtroende som jag har haft att vara ordförande för
sällskapet under 6 år i huvudstyrelsen och dess för innan 7 år för Snedskär. Det känns nu naturligt att lämna
över till en ny ordförande och till en delvis ny styrelse som förhoppningsvis väljs vid kommande höstmöte.
Tack för de gångna åren
Börje Svensson
Ordförande

Varvsektionen
Under ganska många år har vi försökt få kommunen att investera i en ny brygga på Lindö eftersom
D-bryggan med åren kommit allt längre från rimlig standard. Länge såg det rätt hopplöst ut, men 2011 lossnade
det i diskussionerna och tanken var då att en ny brygga skulle finnas på plats någon gång under senvåren 2012.
Nu blev det inte så för kommunen fick göra om upphandlingen och därmed försköts tidplanen. Men nu är den på
plats. Visserligen har inga Y-bommar hunnit monteras när detta skrivs, men de kommer snart. Riktigt skönt att
det löst sig. Även om kommunen bytte mycket kätting till såväl brygga som bojar för några år sedan så har jag
varit väldigt tacksam att vi sluppit några svåra stormar i år.
Den nya bryggan får alltså Y-bommar med varierande längd och det blir också varierande platsbredd. Samtidigt
blir ju bredden för den enskilda platsen mer låst än tidigare då en bredare båt kunnat inkräkta på en smalare
grannes plats. Så det är mycket viktigt att alla som har plats ser till att uppgifterna i båtregistret stämmer och att
båtbyte meddelas så snart som möjligt.
Det är en stor investering som kommunen gör nu och det innebär naturligtvis högre hyra för oss så platshyran
ökar till det dubbla jämfört med tidigare. Det har varit känt länge och ingick som en förutsättning när vi hade en
enkät 2011 för att undersöka intresset för en ny brygga. De som har haft bryggplats 2012 och/eller anmält
intresse för plats vid den nya bryggan kommer att erbjudas plats 2013. Därutöver har vi ett fåtal lediga platser. Så
om du är intresserad av säsongsplats 2013 rekommenderar jag dig att snarast möjligt höra av dig till mig, helst
via daniel.olena@telia.com eller annars per telefon 070-724 7902.
Bl.a. utifrån kommunens tankar om förändringar i markanvändningen runt hamnen har den nya bryggan
placerats ca 50 m närmare NSK:s brygga än den gamla. Det blir därmed lite längre att gå från parkeringen men
tanken är att anskaffa ett par skottkärror eller dyl. för att underlätta att få ut allt vi vill fylla våra båtar med. En
förutsättning för att ha dem är dock att alla ser till att lämna dem låsta (kätting + hänglås med kod) efter
användning.
På Herstaberg är snart alla båtar uppe. Ett 40-tal båtägare har valt att delta vid våra gemensamma
upptagningstillfällen inom BSS medan övriga valt att boka enskild upptagning. Upptagningarna har gått smidigt
och bra men några båtägare har tyvärr drabbats av negativa överraskningar. Någon fick sin utombordare stulen
strax efter att båten kommit upp och några möttes av klotter på båtarna när de skulle ta upp en lördagsmorgon.
Inte roligt, men ingen av BSS båtarna drabbades av mer omfattande klotter. Flera stora motorbåtar var däremot
rejält nerklottrade. En bedrövlig syn. Polisen var snabbt på plats och lyckades gripa gärningsmannen. Alla
uppmanas att göra det som går för att försvåra inbrott i båtarna och minska risken. Se till att låsa stegar och
dylikt och se till att inte förvara attraktivt tjuvgods i båten. Hittar en tjuv sprit i en båt så är det närmast ett
inbjudningskort till att ta sig in i fler båtar. Det har vi erfarenhet av sen en inbrottsvåg för ett par år sedan. Enligt
ordningsreglerna för Herstaberg är det nu förbjudet att förvara sprit i båtarna på området och Dick transporterar
bort lösa stegar. Så om du saknar din stege kan det vara så att Dick tagit hand om den.
När du besöker Herstaberg under vintermånaderna får du väldigt gärna ta en liten promenad runt vårt område
och kolla att allt ser OK ut. Om något inte gör det ber jag dig att kontakta båtägaren om du vet vem det är eller
annars kontakta mig per telefon 070-724 79 02 eller e-post daniel.olena@telia.com
Sen ses vi igen till våren både på Herstaberg och vid den nya bryggan. Härligt!
För varvsektionen
Daniel Johansson, ordf

Snedskär
Bästa BSS:are i allmänhet och Snedskärsliggare i synnerhet, det är med stor glädje och inte utan stolthet vi kan
konstatera att Snedskär genomlevt ytterligare en säsong med glans. Nu är det fortfarande möjligt att koppla in sig
på el, men i övrigt är Snedskär förberett för vintern. Det ser välplanerat ut när vinterlikt väder härjade i går kväll
och när kylan ser ut att behålla sitt grepp över sista oktoberhelgen.
Det förefaller som om tendensen från 2011 håller i sig när man betraktar intäkterna från gästande båtar och
bastubadande gäster. De fortsätter att minska, även om det sker i måttlig takt. Vi har emellertid ändå fått in
mellan 50 000 och 60 000 SEK.
Vad minskningen beror på kan vi inte säkert säga, men generellt verkar det som om färre båtar än tidigare varit
ute under årets säsong.
Oavsett sommarens svala framtoning firades i vart fall både midsommar traditionsenligt och avhölls en
kräftskiva i samband med Arkö Runt-helgen. Till skillnad från Arkö Runt fullföljde majoriteten kräftskivan.
Som berördes redan under Glimten 2011 önskar delar av dagens Snedskärsstyrelse, Björn Björkman och Rolf
Alm, pensionera sig. Utredningen som genomfördes under senaste vinter och sammanhölls av Leif Widlund,
föreslår förändringar i hur ansvar och arbetsuppgifter fördelas mellan styrelsemedlemmarna inbördes.
Redovisningen skedde vid BSS vårmöte 2012 och kommer nu successivt att implementeras i styrelsearbete och
arbete på Snedskär. Med hänsyn till det förändringsarbete som kommer att erfordras ställer även undertecknad
sin plats till förfogande för att ge utrymme att genomföra detta. Det har varit en stimulerande tid och jag tackar
övriga inom Snedskärsstyrelsen för en gedigen och engagerad insats för Snedskärs bästa.
Passa på nu att njut av tiden till nästa sjösättning med att planera förbättringsarbete för din båt, gå på båtmässa/or, och se över att grejorna är i god ordning för att möta förväntningarna på nästa säsong. Det är inte mer c:a 6
månader dit!
Väl mött på Snedskär igen då och
Lev väl!
Egil Cederborg

Fastighetssektionen
Kommunens planer för utveckling av området runt hamnen är oförändrade. Vi kommer att behöva överge vår
nuvarande lokal och det troliga är att vi kommer att flytta till NSK:s lokal som i samband med detta rustas upp
ordentligt. Med alla förväntade överklaganden kommer det att ta några år innan detta blir verklighet.
Med anledning av den osäkra framtiden i Lindö fortsätter underhållet av byggnaderna att hållas på låg nivå.
Uthyrningen av klubblokalen håller budget. För att fortsätta med uthyrningen behöver vi tillsynsmän och en
administratör enligt P-O Rudenäs efterlysning nyligen. Om någon vill ha förtydliganden om vad
administratörsrollen innebär i praktiken är det bara att kontakta mig.
Efter fyra år avgår jag ur styrelsen vid årsskiftet. Dock står jag till den delvis förnyade styrelsens förfogande med
vissa insatser (kontakterna med kommunen och de andra klubbarna med anledning av de kommande
förändringarna) även nästa år.
Claes Rehnvall
011-287288, 0709-468400, claes.rehnvall@telia.com.

Juniorsektionen

Hej alla Juniorseglare !
Så var det dags för Höstglimten igen ! Tiden går rasande fort, och vi har redan hunnit med höstfixet
med att putsa och lägga in Optimister och följebåtar i båtlokalen. Uthyrningen av inneplatser har även
i år gått bra, och vi har fullt för vintersäsongen.
På kappseglingssidan har Hanna börjat sin nysatsning med 49-er FX med det långsiktiga målet att
kvala in till OS i Rio 2016. På bilderna ser ni Hanna och Casper testa 49-ern och ett gäng
torsdagsseglare titta närmare på den. Nisse satsar också på 49-er, men på den högra bilden ser vi
honom i eller på sin Moth, en spektakulär skapelse som flyger fram över vattnet. Albin har gjort goda
resultat i Laser Radial under säsongen, och var även framgångsrik i Junior Cup med en av klubbens
C 55-or. Wille fortsätter att utvecklas, är med på allt och har som mål att börja på seglargymnasiet till
hösten 2013. Alex kör hårt i Laser Standard och kappseglar flitigt nationellt och internationellt. Under
hösten har vi också haft glädjen att ha Alex på hemmaplan som tränare för våra Laserungdomar på
torsdagskvällarna.
Vi har precis som vanligt kört torsdagsseglingar och Efterskolanläger i år också. Vi har haft ganska
många deltagare, och det är kul att se att så många unga seglare kommer ut till oss och ivrigt deltar i
våra aktiviteter. På juniorsidan jobbar vi som tidigare tillsammans med NSK, och vi har ett bra gäng
med föräldrar från båda klubbarna som jobbar med träning och kringaktiviteterna när vi träffas.
I år har det inte varit några stora kappseglingsarrangemang i länet, men vi hade själva en
Ostcuptävling helgen den 13-14/5, och Klubbmästerskap den 15/9. Vandringspriser kommer att delas
ut på vårt avslutningsmöte för juniorerna den 18/11.

Tack alla glada juniorer som har deltagit i vår verksamhet, tack alla föräldrar, mor- och farföräldrar
m.fl. som ställer upp och hjälper till med våra aktiviteter, skjutsar och hämtar barn, och fixar
förnödenheter, utan er skulle det inte fungera.
Jag säger som jag alltid har sagt – berätta för syskon, kusiner och kompisar hur kul det är att segla, och
välkomna hela familjen tillbaka till Lindö till våren när vi drar igång i slutet av april igen – vi vill se
många segel på Pampusfjärden!
Varma seglarhälsningar från Juniorordföranden Pelle
klingaper@gmail.com
Telefon 011-18 23 49, mobil 070-591 14 10
Hemsida: www.bravikensss.se - klicka er fram till juniorsidan
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