
 

 

 

Efter en sommar, som jag hoppats, har inneburit mycket segling är det nu dags för planering inför 

nästa år både för BSS som sällskap men också för oss som enskilda seglare. 

För sällskapet ska det göras budget och planer för kommande verksamheter.  Alla sektioner gör sin 

egen planering som sedan sammanställs i en gemensam budget och en verksamhetsplan som ska 

godkännas på det allmänna höstmötet.  

En av svårigheterna i planeringen är den osäkerhet som fn råder för vår framtida verksamhet i Lindö 

hamn, dels vad gäller mark- och klubbhus, mm och dels den uttjänta brygga (D-bryggan) som vi hyr 

av kommunen. När det gäller hamnens upprustning i stort får vi troligen vänta ytterligare en tid 

innan kommunen presenterar en fördjupning av detaljplan för hamncentrum som visar hur de har 

tänkt att området ska bebyggas och utvecklas framöver.  Arbetet med detta påbörjas tidigast 2012. I 

bryggfrågan för vi för närvarande en diskussion med kommunen om hur vi ska kunna få tillgång till  

bra förtöjningar av våra båtar i hamnen. 

En viktig del i planeringen är också att hitta kandidater till våra olika förtroendeuppdrag och för det 

praktiska arbetet som utförs i våra sektioner.  Detta är en angelägen fråga för sällskapets framtid som 

ideell organisation.  

Höstglimten 2011 



Ett orosmoln som blivit allt tydligare under de senaste åren är att mycket av det ideella arbete som 

utförts av båtsällskapen, t.ex. varvs- och hamnverksamhet, numera allt oftare lägg ut på privata 

företag som tar rejält betalt för sina tjänster och som även får andra negativa konsekvenser för 

båtklubbarna. Hamnavgifterna drivs upp utan någon höjning av servicen.  Klubbarna får svårt att ha 

kontroll över kostnadsutvecklingen, den naturliga samhållningen försvinner, etc.   Jag hoppas att 

sällskapets medlemmar även fortsättningsvis känner samhörighet och ansvar för sitt sällskap och är 

beredda att ta på sig funktionärsarbete eller också mer praktiska arbetsuppgifter så att vi inte 

drabbas av de negativa förändringar som sker på andra orter.   

Ha en god höst- och vintersäsong där vi också får tid att planera för vårt eget båtliv till nästa år, 

besöka båtmässor , studera tillbehörskataloger, putsa och reparera båten, mm. 

Börje Svensson 

Ordförande     

Snedskär 
 

Bästa BSS:are i allmänhet och Snedskärsliggare i synnerhet, Snedskär har genomlevt  ytterligare en 

säsong och därefter förberetts för vintern, även om det inte ser ut som om vi har direkt vinterlikt 

väder den närmaste veckan. 

Intäkterna från gästande båtar och bastubadande gäster når inte riktigt upp till de höjder som 

fjolårets säsong gav, men närmare 60 000 tusen SEK har dock strömmat in. 

Under sensommaren har problem med elförsörjningen via eluttagen på C-bryggan accentuerats. För 

att undanröja dessa problem börjar vi redan nu under hösten med att ersätta innehållet i elstolparna 

och flytta dem till den inre sidan av bryggan. Därigenom tror vi att vi ska få dels mindre påverkan från 

vatten, dels att innanmätet ska vara mindre känsligt för korrosion och annan miljöpåverkan. 

Dagens styrelse för Snedskärssektionen börjar vilja pensionera sig, åtminstone några stycken, och 

inför behovet att nyrekrytera ledamöter kommer en särskild utredning att arbeta med att kartlägga 

vilka uppgifter sektionens styrelse verkligen har och föreslå hur ansvaret för dessa uppgifter ska 

fördelas. Utredningen sammanhålls av Leif Widlund och Johan Kaljo, Björn Nilsson, Camilla 

Andersson, Stefan Bräutigam, Mats Lindberg och Daniel Johansson medverkar med sina erfarenheter 

och sin vishet till att lämna kloka förslag. Redovisningen kommer att ske vid BSS vårmöte 2012, men 

en förhandsinfo kommer troligtvis att kunna presenteras vid vinterns Snedskärsmöte. 

Känns det trist att vintern står för dörren? Gläds då åt att det trots allt inte är mer än ett halvår kvar 

till nästa seglingssäsong, så Håll ut!  

Väl mött på Snedskär igen då och 

Lev väl! 

Egil Cederborg 

 



Junior 

 

 

Hej igen alla seglarvänner ! 

Klubben har haft fina tävlingsframgångar även den här säsongen, den främsta bedriften i år står Nils 
Åkervall för med sin andraplacering i USM i match-racing. Även Hanna Klinga har seglat lite match-
racing i år. Hon var med som gast på en amerikansk båt på Lysekils Womens Match där tjejerna 
lyckades ta en tredjeplats i hård internationell konkurrens. Grattis till Nils och Hanna och alla andra 
seglare i klubben som tävlat flitigt i år på Ostcupar, JSM, Elitserier, Laser GP, EM, VM med flera 
tävlingar. 

Vi kom igång med våra torsdagsseglingar redan den 28/4 i år, och på vårkanten hade vi många 
deltagare, speciellt roligt har det varit med alla nya unga seglare. Här tackar vi Mattias Knutsson från 
grannklubben NSK, som entusiastiskt har tagit hand om de yngsta seglarna och inspirerat många att 
fortsätta. Vi avslutade vårsäsongen som vanligt med Efterskolanseglingar som kom igång sent i år, 
skolan slutade inte förrän den 16/6. Men det kom många glada seglare, och  Emil och hans gäng 
svarade för ett gott ledarskap. Årets seglarskola blev 7 dagar lång, sen terminsavslutning och tidig 
midsommar gjorde att vi hade begränsningar åt båda håll. 

Från och med 2010 är vi godkända av Svenska Seglarförbundet som seglarskolearrangörer, vilket 
betyder att vi kör med ett kursinnehåll som är fastlagt av SSF, och därmed kunde avsluta även årets 
efterskolanseglingar med utdelning av SSF:s Diplom till deltagarna. 

 

 



Helgen 30/4 – 1/5 arrangerade BrSS, NSK, NSS i samverkan med Team Östergötland ett träningsläger 
för Optimister, E-Jollar och Laser  ute i Lindö. Detta var årets första träningsläger, och det blev ett 
lyckat läger med bra tränare i form av Adde Karlsson från Motala, Philip Gudinge och Oskar 
Niklasson från seglargymnasiet i Motala. 

Veckan efter midsommar var ”alla” i Arkösund för att delta i och vara funktionärer på JSM. NSS var 
huvudarrangören, BrSS ansvarade för banan för Laser, Zoom 8 och Feva. Vi hade vädret med oss, och 
det blev ett fantastiskt trevligt arrangemang tycker vi som var med. Vi tackar entusiasterna i NSS som 
vågar och orkar ta på sig så här stora evenemang, det är viktigt att sätta Östergötland på seglingskartan 
i Sverige ! 

BrSS arrangerade två Ostcupseglingar i år, den första helgen den 7-8/5, och så den avslutande 
Ostcupen, som också inkluderade DM, helgen 17-18/9. Martin Berge blev bäste BrSS-are, han tog 
hem totalsegern i E-Jolleklassen. 

Vi hade en städ- och båtupptagningsdag den 22/10, med bra deltagande, nu har vi tagit upp alla båtar 
och lagt in dem i båtlokalen för vintervila till fram på vårkanten.  

Juniorsektionen har som framgått tidigare numera ansvaret för båthallen, där vi i första hand gör plats 
för våra egna följebåtar och C55-or, men också mot en rimlig hyra i mån av plats tar emot andra båtar 
och jollar. Det går åt en noggrann planering för att så många som möjligt skall få plats, det är därför av 
största vikt att ni som är intresserade av vinterförvaring inomhus tar kontakt med undertecknad, så att 
vi tillsammans kan planera hur/om vi kan få plats. Vinterförvaring av en optimistjolle kostar 300 kr, av 
en E-Jolle eller Laser 500 kr, för andra jollar och båtar är avgiften beroende på storlek. Vill man betala 
mer än minimiavgift så är det tillåtet, pengarna går direkt in i klubben och ersätter de tidigare 
inkomsterna vi hade av de som hyrde in sig för att bygga eller renovera båtar. Vi har nästan fullt för 
kommande vintersäsong, men om någon är intresserad kan vi nog skapa ytterligare plats – kontakta 
Pelle ! 

Jollarna kommer i första hand att förvaras på ställningar så att vi inte låser för mycket golvyta – vi 
behöver plats för att kunna köra ut och in med jollekärran och kanske någon följebåt även under 
lågsäsong.  

Vi kommer att ha ett avslutningsmöte för juniorer och juniorföräldrar, vi försöker få till detta innan vi 
kommer för nära jul, och informerar på hemsidan när datum är bestämt. 

Stort tack till alla trevliga seglare och seglarföräldrar för säsongen 2011, vi går nu mot mörkare tider 
någon månad till, men det glömmer vi, för sen vänder det och då nalkas våren snabbt! Då ses vi i 
Lindö igen, hjärtligt välkomna till nästa säsong. Passa nu på att berätta för syskon, kusiner och 
kompisar hur kul det är att segla, visa bilder från sommarens äventyr, och kom ut ett med jättegäng när 
seglingssäsongen drar igång igen i april 2012 !! 

Seglarhälsningar från Juniorordföranden Pelle. 

klingaper@gmail.com, 011-18 23 49, 070-591 14 10 

Adress till hemsidan: www.bravikensss.se 

 

 



Varvsektionen  

 

Så har ännu en säsong gått och de flesta har fått upp båten på land. Trenden från de senaste åren 

fortsätter med fler nytillkomna på Herstaberg än de som lämnar. Alla nya hälsas varmt välkomna.  

Om tillströmningen är glädjande så är det desto tråkigare att det också finns sådant som försvinner 

från Herstaberg. Stölder drabbade flera båtägare i våras. Utifrån det som stals kan man anta att det 

är personer som jagar pengar för dagen som står för stölderna. De viktigaste åtgärderna för oss som 

båtägare är därför 

-  se till att det blir så svårt som möjligt för utomstående att komma upp på båtarna. Lås fast  

  stegar och bockar mm så att de inte kan användas vid din eller någon annans båt. Bind upp  

  badstegen och utforma gärna täckningen så att det blir svårt att komma in. 

-   se till att det inte finns något i din båt som är attraktivt för denna typ av tjuvar som verktyg  

  och annat som är lätt att avyttra på loppmarknader etc. Att ha sprit kvar i båten är  

  naturligtvis helt förkastligt då det kan väcka förhoppning hos den som hittar den att det   

  finns i fler båtar och därmed leda till fler inbrott. 

Se vidare e-postmeddelande som skickades ut till båtägare i BSS via P-O Rudenäs 2011-09-12. 

Båtrådet, där de olika båtklubbarna är representerade, har diskuterat alternativet med att 

platsinnehavarna på området turas om att gå vakt men kommer inte att organisera detta nu. Dels är 

området stort och svårt att vakta och dels bedöms det mycket svårt att få det att fungera i praktiken 

med rimlig administrativ insats.   

När det gäller D-bryggan i Lindö så har vi haft alla platser uthyrda som säsongsplatser. Det har 

dessutom varit ovanligt stor efterfrågan på korttidsplatser i år, till del troligen p.g.a. begränsad 

kapacitet på tillfälliga platser numera vid övriga bryggor. Alla medlemmar som önskat korttidsplats 

vid D-bryggan har kunnat få det. Ett stort tack till alla ordinarie platsinnehavare som villigt erbjudit 

sin för tillfället outnyttjade plats när jag frågat. Vissa har t.o.m. hört av sig med ”nu är min plats 

ledig”. Mycket uppskattat! Vi hade problem i våras p.g.a. att ett antal bojar försvann med isen och 

p.g.a. en del avrostade bojkättingar. Till slut gjordes dock en god insats av kommunen med hjälp av 

dykare för att avsyna all kätting och byta dålig samt komplettera bojbeståndet. Ursäkta ni som fick 

strul med platsbyte mm innan detta var ordnat. 

Vi har haft ett antal turer i diskussionen med kommunen om ev. ny brygga.  

Från början var vårt önskemål från BSS att kommunen investerar i ny brygga som vi kan fortsätta att 

hyra som hittills om än till högre kostnad.  

Kommunen meddelade sedan att det alternativet var uteslutet och de framförde istället idén att BSS 

skulle investera i ny brygga. Detta alternativ undersöktes och verkade rimligt realistiskt ekonomiskt. 

En enkät under sommaren visade på ett stort intresse bland dem som svarade.   

Sen svängde kommunen efter sommaren p.g.a. annan syn inom annan kommunal förvaltning och 

just nu undersöker man möjligheten att kommunen anskaffar brygga som vi sen får hyra. Vi får se 

hur det går och på vilka ekonomiska villkor det i så fall kan bli. Någon form av samfinansiering 

och/eller att vi bidrar med arbetsinsats för montage av Y-bommar mm kan kanske tänkas i syfte att få 

ner årshyran och därmed platskostnaden för våra medlemmar. Kanske kan man säga att vi är åter på 

ruta ett men att ruta ett åtminstone flyttats en bit framåt. I bästa fall vet vi mer till höstmötet. 

Ambitionen är fortfarande en ny brygga till 2012 men tiden springer fort så det är osäkert hur 

realistiskt det är även om vi skulle komma överens om lösning.  



Jag vill slutligen påminna om att vi förra året köpte in en fuktmätare av typ Tramex till BSS för att 

möjliggöra för medlemmar att kolla fukt i båtarna. Kontakta mig om du vill och törs mäta på din båt.  

Kontakta mig gärna per telefon 070-724 79 02 eller e-post daniel.olena@telia.com med synpunkter 

och frågor kring sektionens verksamhet. 

 

För varvsektionen  

Daniel Johansson, ordf    

 

 

 

    


