
HÖSTGLIMTEN 2013 
Det är härligt att vara ute och segla 
och får man samtidigt mysa med 
mormor i sittbrunnen och äta kex så 
blir det ju inte sämre.

Dagar som denna med sol och blå 
himmel blev vi bortskämda med 
sommaren 2013. Jag hoppas att alla 
hann njuta riktigt ordentligt.

Enda problemet för oss brukar vara 
att komma iväg från Snedskär. När 
stranden med gungor och leksaker 
lockar de små och bastubad har 
samma lockelse på mormor är det 
lätt att bli kvar vid hemmabryggan 
en natt till. 

Att det är fler barn som trivs på 
Snedskär märktes tydligt i somras. 
De lite äldre barnens sätt att hjälpa 
och bemöta de yngsta var fint att se.

De större barnen och ungdomarna får gott stöd i att lära sig segla och successivt utvecklas till 
kappseglare inne i Lindö med hjälp av ett stort arbete av Pelle och hans medhjälpare inom 
Juniorsektionen. Ett stort tack till alla er ledare som lägger fritid på den viktiga 
juniorverksamheten.  
Förhoppningsvis är båtarna nu upptagna och täckta på sådant sätt att de klarar ev. 
vinterstormar. Att bryggan på Lindö är ny kändes väldigt skönt när höststormen Simone 
hotade och vissa båtar ännu inte var upptagna. Att det sen inte blev så mycket av blåsten i våra 
trakter gjorde ju inget. 

För oss enskilda båtägare är vintern en tid att såväl smälta minnen som att planera kommande 
seglatser. Sen finns det ju alltid något som behöver förbättras på båten och kanske gav 
klubbaftonen i oktober inspiration till inköp av nya instrument av olika slag till nytta och nöje 
nästa säsong.
För oss i styrelsen innebär vintersäsongen en hel del tankearbete kring framtiden och då inte 
minst kring förutsättningarna för verksamheten i Lindö framöver. Kommunen har under 
hösten haft förslag till en detaljplan ute på samråd. I denna etapp berörs inte BSS område men 
väl NSK:s där kommunen önskar att båda klubbarna samlokaliseras så vi är i hög grad 
berörda. Vi har lämnat våra synpunkter och diskussionerna om framtiden fortsätter såväl med 
NSK som med kommunen Kom till höstmötet 2013-11-13 så får du höra mer och får chansen 
att föra fram dina synpunkter.  Även i övrigt är naturligtvis synpunkter och utvecklingsidéer 
alltid välkomna till oss i styrelsen. Mig når du lättast på daniel.olena@telia.com  

Daniel Johansson
ordförande
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Hej alla Juniorseglare !

Så var det dags för Höstglimten igen ! Vi är redan inne i november och har upplevt en skön 
höst med många tillfällen till sena båtturer. Höstputsen på våra jollar och följebåtar är klar, 
och alla båtar är på plats i båtlokalen. Uthyrningen av inneplatser har gått bra i år också, och 
vi har fullt för vintersäsongen.
På kappseglingssidan fortsätter Hanna sin satsning mot OS  Rio 2016. Närmast kommer ett 
träningsläger på Nya Zeeland under november och december, sedan blir det efter uppehåll för 
jul och nyår träning och världscup i Miami ! Under oktober har Casper och Nisse varit på 
Hawaii och seglat VM i Moth.  Albin har gjort fortsatt goda resultat i Laser Radial under 
säsongen, och har nu gått över till Laser Standard. Wille fortsätter att utvecklas och går nu sin 
första termin på seglargymnasiet i Motala.
Vi har fortsatt med våra torsdagsseglingar och Efterskolanläger i år också med bra deltagande, 
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 Motala svarat för de lite större kappseglingsarrangemangen på jollesidan. De har haft 
SM i både OK-Jolle och Laser. I Laserklassen hade BrSS framgångar genom Jonas Kostmann. 
Han kom på en sjätteplats i ett tufft fält med många hårt satsande seglare.
Vi hade själva en Ostcuptävling  helgen den 1-2/6, och Klubbmästerskap den 19/9. Nytt på 
KM i år var att våra C 55-or med tjejbesättningar var med och kämpade. Vinnande båt blev 
team Anna Hamström. Vandringspriser delades ut på vårt avslutningsmöte för juniorerna som 
hölls i samband med båtupptagningarna 13/10.

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 igen i slutet av 
april – 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

Höstglimten 2013, Fastighetssektionen

För fastighetssektionen rullar det på med uthyrningen av klubblokalen. Vår administratör 
Calle Hellström har arbetat mycket flitigt, och vi har en bra efterfrågan på vår festlokal.  Vi 
hänvisar till hemsidan, där finns det mer information om uthyrningen. Tveka inte att höra av 
er när det närmar sig fest för lite större sällskap, och berätta gärna för vänner och bekanta om 
vårt klubbhus, sen ringer ni eller mailar till Calle och bokar !

Vi har bytt kyl och frys i köket i höst och kompletterat med nya stolar. I övrigt har vi inte gjort 
några större insatser på klubblokalen i år, men det finns ett behov av tillsnyggning av fönster 
och fasad m.m.  Vi följer med intresse utvecklingen i  ”Lindöfrågan”,  den får styra hur 
mycket vi satsar på reparationer och underhåll av lokalen.

För gräsklippning och skötsel av vårt grönområde har vi även under säsongen 2013 haft hjälp 
av Svante Roxström och hans elever, det har fungerat mycket bra och eleverna trivs med att 
jobba ute hos oss. Vi hoppas att de kommer tillbaka när gräset börjar växa till våren igen.

Det är fortfarande några båtar som har stått nere mot vattnet ganska länge utan att användas, 
vi hoppas att ägarna kommer och tar hand om sina ägodelar så att de inte förstörs av väder 
och vind. Samma gäller också för några släpvagnar och trailers som har ställts upp på vår 
parkering. De får stå där så länge ingen utomstående har några synpunkter, men vi vill gärna 
ha skälig hyra för uppställningen.
 Hör av er och tala om vilka planer ni har för era grejor, märk ägodelarna med namn och 
telefonnummer så att vi kan nå er !

Hälsningar

"Vaktmästarn" Pelle 

http://www.bravikensss.se/
mailto:klingaper@gmail.com


Varvssektionen

Nu är väl denna säsong slut, eller är det nästa som har börjat. 
Varvssektionen har genomfört vårens sjösättningar och höstens torrsättningar. Ett trettiotal 
båtar var med på de gemensamma sjösättningarna i våras. Som ny administratör för detta var 
det inte utan att det uppstod lite konstigheter tills jag fick hyfsad ordning på listor och datum. 
Nåväl de flesta av de som önskade komma i vattnet hamnade nog där.
När väl önskade sjösättningar var genomförda stod det fortfarande ett antal båtar kvar på land, 
dessa skulle senare registreras och här blev det ett litet problem då de flesta vaggor och båtar 
saknar namn, som tur var hade jag stor hjälp av min företrädare och mentor Daniel Johansson 
för att få veta vilka båtägare som låg kvar med sina båtar. 

Här kommer en uppmaning till alla Herstabergliggare att märka sina vaggor eller 
stöttor med namn och ett telefonnummer så det är lätt att komma i kontakt med ägaren 
om något har inträffat under vintern.

Höstens gemensamma torrsättningar genomfördes med ca 40 båtar, även här var det inte utan 
att det uppstod administrativa problem då det kom flera nya båtar som ville ha plats på vårt 
område, i skrivande stund finns det bara någon enstaka plats att ställa någon ytterligare båt.
Problemet med de fasta skjul som byggs kring båtarna får vi angripa under vintern, här är 
beräkningen av avgifterna lite suddiga, vi får återkomma med tydliga regler efter möte med 
Herstaberg marina. Dick har också flaggat för att han vill ha differentierade priser gällande 
sjösättning/torrsättning för olika deplacement och storlek på båtar. 

Tack medlemmar, Dick på Herstabergs Marina och övriga för det tålamod ni ibland fick ha 
med min ovana på posten.

Lindöbryggan ingår också i varvssektionens uppgifter. Här har uthyrningen varit bra, endast 
någon enstaka plats har stått oanvänd. Administrativt har det varit knepigt att foga ihop 
båtbredd med de fasta Y-bommarna särskilt när det gäller korttidsuthyrning som har uppgått 
till drygt 30 veckor. Skadegörelse på båtar har förekommit i någon omfattning, vi hoppas att 
det kommer att minska när vi nästa säsong får låset att fungera, återkommer till medlemmarna 
med kod när det blir aktuellt.

Stefan Bräutigam
Ordf. Varvssektionen



Snedskär
Den 19 oktober stängdes 
Snedskär för att gå i ide 
några månader efter en fin 
seglingssäsong. Antalet 
gästnätter har varit 
rekordhögt, vi har fått in 
74 000 kr, därav 2750 kr för 
bastubad. 
Midsommaren firades på 
traditionellt sätt med många 
deltagare. Det var även 
många som deltog i 
kappseglingen på 
förmiddagen, ett trevligt 
inslag var att besättningarna 
med respektive efter 

seglingen bjöds på sill och potatis av tävlingsledningen.
Även årets kräftskiva blev mycket lyckad även om vi fick flytta in i stugan vid solnedgången 
eftersom myggorna tog över dansbanan.

Den ”lekpark” vi iordningställt har uppskattats mycket, den kommer nästa år att kompletteras 
med en sandlåda (jolle) med riktig leksand. Avsikten är också att vi skall placera ett nytt 
kombinerat bord och bänk på stranden så att föräldrarna kan fika när de håller koll på de 
minsta barnen.

För att få bättre genomströmning av vatten i hamnen, har vi anlitat en ”vassröjare” som i höst 
rensat runt ön och i sundet vid färjan.

För att ytterligare kunna förbättra hanteringen av gästbåtar har vi bjudit in samtliga 
hamnkaptener till en träff där vi tillsammans skall analysera sommarens verksamhet. Syftet är 
också att bjuda på en bit mat som tack för deras insatser. Samtliga har tackat ja till vår 
inbjudan.

Det grund som är markerat med en dunk vid B bryggans inre del, har genom en kraftfull 
insats av några medlemmar nu dragits närmare land. Det visade sig att grundet bestod av ett 
stort block av betong. Hur och när detta placerats vid Snedskär är oklart, det har skett innan 
BSS blev ägare.

Det har varit vissa problem med brygga B i sommar. Bryggan har flyttat sig när vinden pressat 
på. En korrigering av förankringen har gjorts men innan nästa säsong kommer det att göras en 
besiktning samt vissa andra åtgärder.

Vi i styrelsen tackar alla för denna säsong och så ses vi på Snedskär igen om några månader.

Roy Kannerstål
Ordf. Snedskärssektionen




