
VÅRGLIMTEN 2016 

Tiden går fort. Det är ett slitet uttryck. Men det 
känns väldigt sant i många sammanhang och 
även när det gäller båtlivet. Det var ju inte länge 
sedan båten togs upp på land och nu börjar det 
redan bli dags att fundera över vad som ska 
göras i vår innan sjösättningen. Ett besök på 
båtutställningen i Älvsjö i mars brukar vara en 
bra injektion för att komma igång med jobbet. 
Och ofta märker man där att man plötsligt bara 
måste köpa någon pryl som man tidigare inte 
hade en aning om att man behövde. Vi seglare är
lite konstiga. Ibland jagar vi 10 kg i vikt samtidigt 
som vi över åren lätt kompletterar båten med 
prylar som tillsammans väger ett antal hundra 
kg. Mer än en har behövt höja vattenlinjen sedan
båten anskaffades.
 
Hur ska Bråvikens segelsällskap utvecklas framöver? Mycket av det vi håller på med 
återkommer år efter år. Vi har några mycket stabila ben; juniorverksamheten med utbildning
och jollekappsegling, Snedskär samt varvsverksamheten med Lindöbryggan och Herstaberg. 
Annat som i äldre tider varit viktigt i sällskapet ser vi inte mycket av i nuläget. Det gäller bl.a. 
kölbåtskappsegling samt självbygge av såväl jollar som kölbåtar. För vissa delar som 
kappsegling kan vi väl hoppas på renässans någon gång men få torde tro på att självbygge 
ska återkomma i nämnvärd omfattning. 

Men finns det annat som vi bör ta upp i vår verksamhet? Sättet att skaffa sig information har
revolutionerats under senare år men kanske finns det ändå ett behov där vi som förening 
skulle kunna möta. I Norrköpings båtråd har vi då och då diskuterat att ordna 
utbildningsaktiviteter men hittills har vi inte kommit igång med något. En studiecirkel kan 
kännas lite väl låst för många med ansträngd kalender. Men kanske skulle vi kunna ordna 
något annat som komplement till de klubbaftnar vi har idag. Jag tycker personligen att det 
skulle vara intressant att bara träffas över en kopp kaffe några kvällar och rätt 
förutsättningslöst diskutera ämnen som kan kännas aktuella. Även för den som seglat många
år finns det alltid något att lära från andra. Det kan röra sig om allt från olika resmål och 
färdvägar till praktisk hantering av båten såväl under segling som vid vårrustning, 
ombyggnad m.m.  Om några fler är intresserad av en sådan aktivitet så ska jag gärna verka 
för att få igång den. 

Vi har under ett antal år diskuterat olika lösningar för framtiden på Lindö för båtklubbarna 
med kommunen. 2013-2014 kändes det relativt stabilt hur det skulle kunna bli även om 
tidplanen var mycket osäker. Den detaljplan som kommunen nu är på väg att fastställa för 



östra delen av markområdet söder om hamnen inkl. det område som NSK nu disponerar har 
delvis kullkastat de förutsättningar som gällde 2013-2014. Det tänkta framtida gemensamma
området för NSK och BSS har krympt rätt mycket jämfört med det som diskuterades för ett 
par år sedan. Vi har i vårt yttrande om detaljplanen, som vi diskuterade vid höstmötet, 
protesterat mot detta och nya diskussioner har tagits upp med kommunen och de övriga 
klubbarna på området (NSK och kanotklubben) för att säkra tillräckligt framtida område och 
erforderliga framtida byggnader. Eftersom det är juniorverksamheten som har det stora 
ytbehovet för vår del är juniorsektionen en mycket viktig intressent i de diskussionerna. Vi 
vill absolut inte tappa möjligheten att ordna lite större kappseglingar då och då med hög 
kvalité.

Annat som väckt en hel del känslor det senaste halvåret är planerna på vindkraftverk vid 
Marviken. Där har vi från styrelsen yttrat oss till Mark- och miljödomstolen då vi bedömt att 
den ansökan som lämnats in har stora brister och inte tagit hänsyn till sjöfartens behov. Nu 
väntar vi på vad domstolen kommer att säga. 

Vid vårmötet i klubbhuset 2016-03-22 kommer vi bl.a. att lämna lite närmare information 
angående Lindös framtid och planerna på vindkraftpark vid Marviken. Jag hoppas att vi ses 
på det mötet och vid andra aktiviteter framöver. Passa gärna på att ge mig och övriga i 
styrelsen tips och synpunkter när vi träffas. 

Sen väntar ytterligare en seglingssommar. Jag hoppas att du får det riktigt skönt var du än 
tänker tillbringa den. Det finns oändliga möjligheter till härliga seglingsupplevelser både för 
den som stannar i Östgötaskärgården och för den som ger sig av lite längre. För egen del 
hoppas jag att via Göta kanal kunna ta mig ner till våra gamla hemmafarvatten i Bohuslän. 
Kanske hinner vi också en bit in i norska vatten innan hemsegling via danska öar och svenska 
sydkusten. 

Daniel Johansson
ordförande



Juniorglimten våren 2016

        Hej igen alla juniorer, ledare och föräldrar!

Bilden visar Lisa och Hanna i sin 49er FX i full fart inför rundning på VM i Clearwater för en 
vecka sedan. Vi hade förmånen att få se tävlingarna på plats, det var mycket trevligt och 
intressant. Två veckor före VM gick årets första världscup i Miami, där var vi också på plats 
och kunde se de avslutande seglingarna. Världscupen gick bra, där slutade tjejerna på en 
hedrande tredje plats. VM blev en besvikelse med en 20:e placering, men också en 
”tändning” inför kommande träningsperioder. Nu blir det återhämtning i en dryg vecka 
hemma i Sverige, sen startar vårträningen i Los Alcazares i södra Spanien. Programmet är 
tufft fram till OS i Rio, det gäller att få in träning och tävlingar i rätt doser, så att de når sin 
formtopp i augusti !

Vi kom hem till ett snöigt Norrköping, men i skrivande stund har det töat igen. Vi får hoppas 
på lite vinter en vecka till i alla fall, så att skollediga ungdomar kan vara ute och vintersporta 
och få mycket frisk luft. Sen kan det för min del gärna få bli vår så att båtpysslet kan börja !

Säsongen för oss juniorer inleds med ett juniorstyrelsemöte den 9/3, sedan följer ett 
uppstartsmöte för juniorer, ledare och föräldrar söndagen den 20/3 kl.17.00 i klubblokalen. 
Då skall vi också dela ut vandringspriser och utmärkelser för prestationer under seglingsåret 
2015.



Arbetsdagen för putsning och sjösättning av jollar och följebåtar är planerad till den 10/4, vi 
hoppas att det fortsätter att våras så att vi inte hindras av is och snö ! 

Vi behöver som alltid fler som kan vara med och hjälpa till i ungdomsverksamheten, det är 
inget krav att du har egna barn som seglar – alla är välkomna !  Ni som är intresserade – hör 
av er till Pelle !

Torsdagsseglingarna börjar den 21/4, sedan kör vi den 28/4, 4/5 (obs, onsdagen före Kristi 
Him !), 12/5, 19/5, 26/5 och den 2/6. Kolla hemsidan för mer info när vi närmar oss mitten 
av april.  

Efterskolanseglingen, vårt dagseglarläger i Lindö, startar efter skolavslutningarna, och pågår 
från och med måndagen den 13/6 till och med onsdagen den 22/6. Vi hinner med fler dagar i
år tack vare längre tid mellan skolavslut och midsommar. Se hemsidan om anmälan m.m. Vi 
har redan många intressenter, kom med du också !

Seglarskolan är certifierad av Svenska Seglarförbundet och vi följer deras planer för 
utbildningen. Som tidigare år välkomnar vi alla seglare och jolleklasser som vill vara med, vi 
anpassar tränarstaben till hur många som anmäler sig.

Ostcupen. Programmet är inte helt fastställt ännu, men vår tävlingshelg är 28-29/5, så då är 
alla jolleseglare från nybörjare till veteraner välkomna att tävla under lättsamma former ute 
i Lindö ! Vi återkommer med information på hemsidan när hela Ostcupprogrammet är klart.

Ostcupen är en trevlig tävlingsform i vårt distrikt där vi träffar många kompisar och har kul – 
kom med, det är roligt att tävla, och träningarna dagen innan tillsammans med seglare från 
andra östgötaklubbar och bra tränare ger mycket till alla seglare. Vi ordnar samtransporter, 
så du kan vara med även om familjen inte har tid att skjutsa! 

 KM. Vi har som vanligt ambitionen att ha ett KM fram på höstkanten. Vi avvaktar 
planeringen för Ostcupen och andra jolleseglingar, och hoppas att vi kan hitta en helg som 
passar.

Komplett tävlingsprogram hittar ni på hemsidan när alla datum är spikade.

Vi fortsätter som Ungdomsvänlig Klubb, och med våra två C 55-or kan vi arrangera 
matchracing, erbjuda företagsseglingar, seglarskola för vuxna och segling för medlemmar 
som inte har egna båtar. Nu finns det fler C 55-or i distriktet (NSS, WSK och MtSS), så vi 
hoppas att det kan bli några gemensamma kappseglingar med dessa.

Vi fortsätter också med tidigare års mycket populära tjejseglingar och annat kul som vi kan 
göra med C 55-orna. Förslag till aktiviteter välkomnas!

Vi jobbar också vidare med att söka bidrag och bearbeta sponsorer för att kunna höja 
kvaliteten på våra arrangemang. Alla i klubben som vill sponsra eller har sponsortips är 
välkomna till Pelle med förslag! 



Team Östergötland fortsätter satsningen under säsongen 2016 på träning och kappsegling 
på lite högre nivå. Ny projektledare är Fredrik Hellman från LJS.  Team Östergötland är ett 
samarbete mellan klubbarna  BrSS, NSK, NSS, LJS, MtSS, och WSK.  I Team Östergötland ingår
ett gäng seglare som satsar på tävlingar på Sverigenivå, det betyder regionkval och rikskval 
för Optimistjollar, Elitserieseglingar för E-jollar, GP för Laser m.m. Deltagande i Team 
Östergötland har varit ett bra avstamp för en fortsatt seglarkarriär för många 
Östgötaseglare, kom med du också !

JSM går i Västerås i år den 17 – 21/6, alltså parallellt med vårt seglarläger. Ingen bra 
planering tycker vi och andra klubbar som har seglarläger veckan före midsommar, men vi 
har svårt att påverka den nationella planeringen. I år startar vi vårt läger den 13/6, så de som
vill slipa formen inför JSM kan vara med några dagar innan det bär till Västerås !

Vi uppmuntrar så många som möjligt att delta i JSM, det är en riktig seglarfest och en bra 
introduktion till större tävlingar.

Juniorsektionen har som tidigare ansvaret för Båthallen.  Där har vi i första hand våra egna 
följebåtar och C55-or, men tar också emot andra båtar och jollar mot en rimlig hyra i mån av 
plats. Några vill kunna dra in båten även sommartid, för detta tar vi en avgift på 300 kr för 
Optimistjollar och 500 kr för E-Jollar och Laser under seglingssäsongen. Kontakta Pelle för 
bokning av plats till sommaren och/eller nästa vintersäsong !

På hemsidan kommer mera information att finnas om våra aktiviteter - titta in på 
www.bravikensss.se , välj ”sektioner” och ”juniorsektionen” så kan ni kolla vad som händer.

Välkomna till en ny härlig seglingssäsong 2016!

Pelle

Ordförande Juniorsektionen

070-591 14 10, klingaper@gmail.com

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


Vårglimten 2016, Fastighetssektionen

För fastighetssektionen rullar det på med uthyrningen av klubblokalen. Efterfrågan är stor, 
och vår administratör Calle Hellström arbetar som vanligt flitigt för att hålla beläggningen på 
en hög nivå och serva hyresgästerna.

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, berätta gärna för vänner och bekanta om
vårt klubbhus, sen ringer ni eller mailar till Calle och bokar !

Vi har ett fortsatt behov av upprustning av lokalen både ute och inne.  Under 2015 
reparerades och målades fasaden. Vi planerar för fortsatt upprustning och har reserverat 
medel för detta i årets budget. 

 I övrigt följer vi med intresse utvecklingen i ”Lindöfrågan”, den styr hur mycket vi satsar på 
underhåll av lokalerna de närmaste åren. Det finns nya planer från kommunens sida som vi 
har tagit del av och fortsätter att diskutera. Vi har ett möte med kommunen den 9/3 då vi 
hoppas få veta mera. Information om detta på vårmötet !

Nu ser vi fram mot våren och sommaren igen, och vi hälsar Svante Roxström och hans elever
välkomna tillbaka som hjälp för att hålla grönområdet i skick. Del av detta arbete har redan 
inletts med rensnig av häckarna mot Bråviksvägen, något som grannarna har uttryckt sitt 
önskemål om av och till.

Vi ber de båtägare som har sina båtar kvar på gräset ner mot vattnet att ta hand om dem, de
ger merarbete vid gräsklippning och övrigt underhåll av vårt område och förstörs av väder 
och vind. Om de blir lämnade kvar för länge utan att ägarna hör av sig kommer de att forslas 
bort !

Det finns möjlighet att ställa upp släpvagnar och trailers på vår parkering under sommar 
och/eller vinterperioden. De får stå där så länge ingen utomstående har några synpunkter, 
men vi vill ha hyra för uppställningen, denna är 500 kr per säsong. (Sommar 1/5 – 31/10, 
vinter 1/11 – 30/4). Intäkterna går oavkortat till Juniorsektionens verksamhet.  Betalning 
görs på bankgiro 473-7680, notera ”betalning för parkering av trailer” och vem betalningen 
kommer ifrån, så att vi kan pricka av. 

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 !

Vårhälsningar ”Vaktmästaren” Pelle



Vårglimten 2016, Varvsektionen

Lindöbryggan

Vintern verkar inte få något riktigt grepp om bryggan denna vinter om inte senvintern fryser 
till Lindöviken. Vid kontroll av bryggan verkade det inte som kommunen har åtgärdat 
utfyllnad vid grindförlängningen som de ansvariga har lovat, det blev att påminna ytterligare 
en gång och även denna gång få löfte om åtgärd. Vi hoppas att den nya kontakten och löftet 
ger resultat.

Skulle skadegörelse, stölder eller annat otrevligt inträffa på bryggan ber vi er att polisanmäla 
och även meddela varvsektionen händelsen.

Materiel för att ordna en bättre anläggning gällande vattenposter på bryggan är beställt och 
kommer att monteras i vår. Det blir tre vattenposter på bryggan med vidhängande slangar.

Det finns några enstaka säsongsplatser lediga på bryggan. Hugade spekulanter kan höra av 
sig till  brautigam.stefan@gmail.com 

En påminnelse om vikten att ni som har bryggplatser meddelar varvsektionen när ni inte 
använder platsen, så att vi kan serva medlemmar med korttidsplatser samt hålla ner 
kostnaden.

Herstaberg

Lugnet är lägrat över Herstabergs båtuppläggningsplats, enbart några enstaka tjut från 
någon frostskyddad slipmaskin stör tystnaden, men spåren i det tunna snö-islagret vittnar 
om att båtägarna har varit ute och tittat till sina klenoder. Att emellanåt ta en tur ut till 
båtuppläggningsplatsen skapar en sämre miljö för eventuella gäster med onda avsikter.

Ser ni något som inte ser ut att stämma på området är det bra att reagera och kanske ringa 
till båtägaren eller till varvsektionens ordförande.

Förberedelserna för de gemensamma sjösättningstillfällena har startat och förslag på 
aktuella datum, motsvarande tidigare år, är inlämnade till Dick. Jag har dock inte fått svar 
ännu, men inbjudan kommer att skickas ut på sedvanligt sätt.

När våra båtar väl är i sjön kan det bli nödvändigt att göra några omflyttningar för att 
utnyttja området på bästa sätt när det nu har tillkommit och försvunnit några båtar.

En påminnelse.    Enligt: ”Ordningsregler Herstabergs Båtuppläggningsplats” 

mailto:brautigam.stefan@gmail.com


Skall pallning och täckningsmateriel vara märkt med båtägarens namn och helst även med 
telefonnummer. Detta för att snabbt kunna meddela om det händer något under vintern.

Vi har också ansvar för att ordningen runt båtarna och täckningen är i hyfsat skick. 

Ligger det grövre skräp på området, tala om detta så ordnar vi borttransport.

Stefan Bräutigam

Ordförande i Varvsektionen

__________________________________________________________________________ 

Vårglimten 2016, Kappseglingssektionen

Midsommarkappseglingen på Snedskär. 

Den mycket prestigefyllda seglingen går av stapeln på midsommaraftonen med samling kl 10
och start kl 11.00. Efter seglingen bjuder klubben samtliga deltagare och även 
landbesättningen på kappseglande båtar på sill och potatis. Dryck bör medföras. 

Du som inte vet om du klarar av att vara med. Till dig vill jag säga, har du en båt och kan 
segla kan du vara med. Om du ändå är tveksam kom till mig på A- bryggan så ska vi prata 
segling och hur du ska kunna var med.

Olle Tjernberg

Ordförande i Kappseglingssektionen



SNEDSKÄR

Ännu är det vinter men snart får vi åter komma ut till vår fina skärgård och njuta av vackra 
solnedgångar.

Trots stora variationer på vattenståndet har våra bryggor klarat sig i vinter. När 
vattenståndet var som högst var det inte möjligt att ta sig över till Snedskär.

Hanteringen av sopor är fortfarande inte löst, vi har fått tillstånd från kommunen angående 
dispens från strandskyddet men ärendet skall prövas av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen fick 
ärendet i september 2015 men vid kontakt med dom i februari 2016 hade man fortfarande 
inte hanterat vårt ärende. Som skäl till att man inte handlagt ärendet angavs bristen på 
handläggare. Någon tid när vi kunde förvänta oss ett beslut kunde vi inte få. Troligen får vi 
hantera våra sopor i år på samma sätt som förra året.

Styrelsen har tidigare i Glimten vädjat om att personlig utrustning som förvaras i förrådet 
skall tas bort, tyvärr finns det fortfarande saker kvar. Givetvis skall det finnas möjlighet för 
den enskilde medlemmen att förvara utrustning till sin segeljolle. Denna utrustning skall då 
vara märkt. Första arbetsdagen kommer förrådet att tömmas, var och en som har personliga
saker där tar hand om dessa. De som har utrustning till sina segeljollar märker utrustningen, 
sedan läggs denna utrustning tillbaka sista arbetsdagen. Det som finns kvar utanför förrådet 
transporteras till parkeringsplatsen där det får ligga tills hösten, då vi kör det som inte tagits 
om hand till återvinningen.



Under säsongen har samtliga brygg- och bojplatser varit uthyrda och vi har flera medlemmar
i kö. Antalet gästbåtar var färre än förra årets rekord men många låg i stället flera dagar 
vilket gjorde att vi uppnådde den intäkt vi budgeterat.

Förstärkning av elnätet pågår, förhoppningsvis skall vi slippa de strömavbrott vi drabbades 
av förra säsongen.

Som ni säkert känner till så har vi tidigare haft en markering av det grund som finns till 
styrbord vid insegling till Nordanskog. En period var det ett sjömärke men det har även varit 
markerat på annat sätt. Förra året var det minst två grundstötningar på platsen trotts en 
markering, dock inte av båtar från Snedskär. Vi har nu valt att inte markera platsen för 
grundet, eftersom vi inte vill bli inblandade i några juridiska spörsmål angående ansvar. Om 
någon av er är osäker om grundets läge så rekommenderas att hålla er väl utanför udden på 
styrbords sida. Vi avser att sätta upp en skiss på anslagstavlan där vi markerar läget på 
grundet.

Som vanligt planerar vi med att fira midsommar och att ha en kräftskiva. Vi hoppas att ni 
också passar på att vara med på årets stora BSS- kappsegling som sker på förmiddagen på 
midsommarafton.

Till sist vädjar vi till alla att hålla låg fart på hela vägen från väg 209.

Styrelsen för Snedskär önskar alla BSS medlemmar en bra säsong

 

 Roy Kannerstål




