
HÖSTGLIMTEN 2019
När detta skrivs sista veckan i oktober är den 
aktiva båtsäsongen över för de flesta. Själv 
har jag någon vecka kvar innan båten skall 
tas upp. Så igår blev det en tur ut till båten 
på Snedskär bara för att jag inte kunde låta 
bli att ta chansen att få njuta av ännu en 
grann dag. Det är inte så dumt att vara 
nybliven pensionär. Jag har sagt det förr men
upprepar det gärna. Tänk  så lyckligt lottade 
vi är som har tillgång till vår underbara 
skärgård. Att vår skärgård är en fantastisk 
tillgång blev lite extra tydligt för oss under 
den tremånaders segling som vi genomförde 
i somras. Vi gick runt Sydsverige och sen via 
Syddanska öar och Jylland upp mot Bohuslän
och slutligen längs norska kusten till Bergen. 
En mängd fantastiska miljöer och natur- 
scenerier fick vi uppleva och många trevliga 
människor träffade vi så jag gör mycket 
gärna om resan någon gång. 
Men en sak upplevde vi samtidigt tydligt. Ska man ha båt år efter år någonstans och segla såväl under 
helger som semester så finns det inget som slår våra svenska skärgårdar i Bohuslän och längs 
ostkusten. Och har man sen lyckan att ha båtplats i vår egen uthamn Snedskär så är man dubbelt 
lyckligt lottad. 

Nu väntar höst och vinter och i sällskapet behöver vi då bl.a. jobba med frågor som rör vår 
verksamhet på lite längre sikt. Om vi ska vara framgångsrika eller ej beror mycket på graden av 
engagemang från medlemmarna och villigheten att ta på sig arbetsuppgifter. Här känner vi i styrelsen 
en oro för framtiden. Vi har därför utifrån ett förslag från valberedningen fattat beslut om att starta 
en liten arbetsgrupp kring detta. Valberedningen märker behovet när de frågar om intresse för olika 
funktioner. Tänk vilken skillnad det skulle vara om valberedningens frågor om att gå in i en uppgift lite
oftare skulle mötas med ett ”Jättegärna – jag vill självfallet bidra till att utveckla BSS” istället för ”nej 
jag är inte intresserad”. En fotbollsledare sa en gång efter en cup-seger de kloka orden ”Utan alla de 
andra skulle ingen av oss vara där vi är i dag” och motsvarande gäller också framåt – utan allas 
medverkan och engagemang kommer vi inte att vara så långt om 5 eller 10 år som vi skulle kunna 
vara. I värsta fall kan vi t.o.m. tvingas minska eller lägga ner verksamhetsdelar. 

För någon vecka sedan så nåddes vi av sorgebeskedet att en av våra medlemmar som verkligen 
engagerat sig avlidit. Alvar Larsson blev redan 1942 medlem i Nykterhetsvännernas segelsällskap, som
senare namnändrades till Bråvikens segelsällskap, och senare hedersmedlem. Han var en mycket 
drivande kraft för jolleseglingens utveckling i Sverige under 1950- och 60-talen med introduktion av 
optimist- och OK-jollar. Och inom BSS ledde han självbyggnation av dessa jollar och det handlade då 
inte om några stycken utan totalt ca 200 st. Imponerande! Vi som inte var med då har haft glädjen av 
att kunna få tips och råd från honom ända till för något år sedan ute hos Alvarbåtar och kunnat njuta 



av att titta på hans träarbeten. 

Snart är det november och då har vi som vanligt höstmöte med bl.a. beslut om budget och avgifter för
2020 samt styrelseledamöter. Och därtill aktuell information från de olika sektionerna. Förutom de 
formella punkterna så är dessa möten också en möjlighet att träffa andra medlemmar för trivsamt 
umgänge. Så jag hoppas att många kommer. 2019-11-21 är datumet. 

Om du vill diskutera något kring vår verksamhet så är du varmt välkommen att kontakta någon av oss 
i huvudstyrelsen. Mig når du på daniel.olena@telia.com eller 070-724 7902.  

Daniel Johansson
ordförande

_________________________________________________________

Fastighet

Verksamheten inom fastighetssektionen kan grovt delas in i två delar. Den ena handlar om att ta hand 
om vårt hus och marken runt omkring på Lindö och se till att erforderliga underhålls- och 
förbättringsarbeten genomförs.  den andra är att genom uthyrning av klubblokalen till enskildas fester 
m.m. få intäkter. 

När det gäller klubbhuset så genomförs investeringsarbeten med viss försiktighet med tanke på 
ovissheten kring vad som händer med båtklubbarnas område på lite sikt. Men vi får inte heller bli för 
försiktiga. Byggnaderna måste hela tiden vara ändamålsenliga för vår verksamhet. Inför 2019 så kunde 
vi konstatera några prioriterade förbättringsbehov. Att vi i dagsläget inte har någon toalett som går att 
använda för en rullstolsburen är oacceptabelt och de sanitära förhållandena för jolleseglarna i 
båthallen är inte heller bra. Därför har beslut fattats att åtgärda dessa brister. Men det kostar. Mer än 
vi har råd med. Så vad gör man då? Jo glädjande nog har vi lyckats få rejäla bidrag från Östergötlands 
Idrottsförbund och från Norrköpings kommun. Vår förre sektionsordförande Pelle Klinga har lagt ner 
mycket arbete på att få till såväl rätt omfattning på arbetena som bidragsansökningarna. Och Pelle har 
också lovat att hålla ihop byggprojektet tills arbetena är klara. Målet är att arbetena ska vara 
genomföra till årsskiftet. 

Som framgått av särskilt e-postmeddelande till alla medlemmar i juni har vi fått vissa förändringar i 
bemanningen inom sektionen. 
- Amanda Ekberg har tagit över rollen som bokningsansvarig efter Calle Hellström
- Eftersom vi trots åtskilliga försök inte hittat någon som velat bli sektionsordförande efter Pelle Klinga 
har vi nu den provisoriska lösningen att jag Daniel Johansson gått in som tillförordnad 
sektionsordförande vid sidan om min roll som ordförande för hela BSS
- Stefan Nyström, skattmästare i huvudstyrelsen, kvarstår som kassör för sektionen 
- Pelle Klinga driver upprustningsprojektet enligt ovan.

Ett stort TACK till Pelle och Calle som fortsatte med sina uppgifter som sektionsordförande och 
bokningsansvarig fram till juni trots att uppdragen formellt upphörde vid årsskiftet 2018-2019. Den 
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insatsen räddade oss i ett mycket besvärligt läge. 

Framöver finns det en hel del åtgärdsbehov som vi får angripa i den takt som ekonomin tillåter. En 
rullstolsramp vid entrén är ett måste och sedan behöver fönsterdörrarna bytas. Asfaltytorna behöver 
också ses över. 

Daniel Johansson
tf ordf fastighetssektionen

___________________________________________________________________________________

Snedskär

Återigen är det höst och de flesta har tagit upp sina båtar på land, men fortfarande ligger några 
tappra kvar på Snedskär. Denna höst innehåller en stor uppgift nämligen bytet av C-bryggan. Vid 
arbetshelgen 12 -13 Oktober ska all el, alla skyltar samt stegar mm demonteras, så att entreprenören
kan starta bryggbytet under vecka 42. Alla båtar som ligger vid C-bryggan (3 st. idag 8/10) måste 
flytta över till A- eller B bryggan snarast.

Vecka 44 planeras Dykinspektion av B-bryggan då den har draggat under sommaren och innan 
dykinspektionen bör alla båtar vara borta därifrån.

Under vintern har köket i klubbhuset byggts om och fräschats till av en grupp medlemmar. 
Mottagandet har varit positivt och inte minst att kylskåpskapaciteten har fördubblats, men det är på 
sin plats att påminna om att alla varor som förvaras i kyl eller frys ska vara märkta med namn, båt 
eller ägare.

Ett annat ämne som ligger tungt över oss är toa frågan då vi inte enligt Norrköpings kommun får 
fortsätta sprida ut kompost på ön. Olika alternativ har diskuterats; att slamsuga befintliga 
kompostkärl, att bygga nytt toahus med tank för slamtömning eller kommunalt avlopp. Den 
långsiktiga lösningen är trots kostnaden att ansluta till kommunalt VA system som även skulle ge 
dricksvatten i hamnen. Kostnaden för detta bedöms vara i paritet med bryggbytet. Fortsatta 
undersökningar och diskusioner förs under ledning av Mats Johansson. 

Bastugänget har fortsatt med kontinuerlig uppdatering av bastun. Populariteten kvarstår och det 
känns som bastun är något som lockar gästande båtar till vår hamn. Och den får goda omdömen av 
användarna.

Jag skulle gärna se att vi kunde ordna en gemensam grill någon stans för att öka gemenskapen och 
även inkludera de nya platsinnehavarna bättre.



Styrelsen tackar för ytterligare ett år som ansvariga för att hålla ihop verksamheten på Snedskär. Jag 
hoppas att alla har fått fina seglingar och att alla tycker att det har fungerat hyfsat på Snedskär. Alla 
platser har varit uthyrda under säsongen och vi har en kö för platser. Detta visar att Snedskär är ett 
populärt och attraktivt ställe.

Även med den nya regi av hamnen i Arkösund så är Snedskär populär som gästhamn och besöken har
legat på ungefär samma nivå som tidigare år.  Med hopp om en skonsam vinter och snar vår.

Snedskär har sin charm året runt.

Mats Lindberg



Juniorglimten hösten 2019
Hej alla BSS:are & Jolleseglare !

Det är alltid med ett visst mått av vemod som säsongen avslutas då vi har det himla kul samtidigt
som vi vet att när man väntar på något gott……. Jag tänker givetvis 2020 och när vi vid senaste
styrelsemötet diskuterade ett antal aktiviteter för 2020 inser man att vi är ganska nära. Senhöst och
vinter avklaras snabbt och de mörka månaderna är snart ett minne blott!   

Lördagen 19/10 satte vi punkt för säsongen 2019 och alla jollar samt följebåtar är nu instuvade för
vintervila. Nu återstår att rulla in några båtar till av de som hyrt inneplatser under vintern. 

Ett bra gäng av såväl barn, tränare, föräldrar samt övriga funktionärer gjorde en fantastisk insats med
båtar, hallen samt rivning av omklädningsrum inför kommande renovering. Grymt jobbat och stort
tack till er som var där!  

Renovering av omklädningsrummen påbörjas inom kort och det blir skönt att återigen ha möjlighet
att nyttja duscharna som under lång tid varit i dåligt skick och rejält fuktskadat. Planen är även att vi
utanför omklädningsrummen i utrymmet som inte egentligen har nyttjats för något ändamål tidigare
skall ha ett naturligt och bekvämt utrymme att hänga i samband med träning såväl som tävling.

Vår tränarstab Eric, Jakob, Hannes och Maria har gjort ett fantastiskt jobb med våra barn/ungdomar
under säsongen,  dessvärre  slutar  Maria  Svernell  då hon inte har  möjlighet  att  längre kombinera
arbete  med  tränarfunktionen.  Vi  önskar  Maria  lycka  till  med  nya  uppgifter!  För  att  fylla  på
tränarstaben har Smilla Kufver och Helmer Pettersson under säsongen kommit in som hjälptränare
och vi avser under vintermånaderna att arrangera utbildning så att de får nödvändig kompetens. Det
är väldigt roligt att ha dem i vårt team och vi ser fram mot ett bra samarbete.

Vi arbetar hårt med att steg för steg bygga upp en stadig bas för ungdomsverksamheten och vårt
arbete med inrekrytering inför säsongen gav bra utdelning. Vi har marknadsfört oss med ”flyers” som
distribuerats  på  arbetsplatser,  skolor,  allmänna  platser  etc.  samt  via  vår  hemsida
(www.jollebravikensss.se),  Facebookannonsering och vi hoppas samtliga BSS:are som har möjlighet
ansluter  till  vår  facebooksida(Bråvikens  Segelsällskap  Jollesektion)  samt  delar  inlägg  och
kommentarer. Detta är en oerhört viktig kanal för att nå ut och bredda vår trupp.

Vi har nu även ett instagramkonto(bravikensjolleseglare) där man kan följa oss i bilder.

Det bör i  sammanhanget nämnas att vi  i  konkurrens med alla övriga tillgängliga sporter, datorer,
social media mm. har en otroligt stor utmaning! 

Vi har haft bra uppslutning på våra Torsdagsseglingar och antalet deltagare låg på 10-15 under våren
och något färre  på hösten (tappet är dessvärre  stort,  se komentar  ovan).  Vi  förlängde även i  år
säsongen och förlade Torsdagsseglingarna på Söndagar efter 19/9 när vi hade den sista Torsdagen,
(detta p.g.a. mörker). 

För efterskolanseglingen som i år var förlagd 15 – 19/6 bröt vi en nedåtgående trend och vi blev i år
21 seglare!  Seglingarna bedrevs  under i  det  närmaste  perfekta  förhållanden med lätta  till  friska

http://www.jollebravikensss.se/


vindar och övervägande sol. Vi hade ett härligt gäng tränare och ledare som uppskattades mycket av
deltagarna där Simon Wigge även i år var ansvarig.

Det är glädjande att vi med vår satsning på de nya båtarna RS-Feva lyckats få tillbaka seglare som
tidigare slutat och även har ytterligare på gång. Vi hoppas och vår målsättning är att våra Fevor skall
vara med och slåss om medaljerna på Ostcuparna under 2020!     

Jag vill även nämna vårt C55 gäng under ledning av Anna Hamström som ihärdigt tränat i vått och
torrt i samband med våra Torsdagsseglingar. Starkt jobbat! 

Under  2019  genomfördes  3  Ostcupsarrangemang  hos  Linköpings  Jolleseglare,  LJS  och  Bråvikens
SegelSällskap. Det första arrangemanget hos LJS 25-26/5 bjöd på hårda vindar och man genomförde
Lördagens träningar och race i begränsad omfattning som senare fick brytas p.g.a. vinden. Vår Ostcup
2019 genomfördes under helgen 31/8 – 1/9 och det blev ett kanonarrangemang! Vi hade tur med
vädret ända till sista racet och prisutdelningen där vi fick ställa in p.g.a. åska och ösregn. Oscar Stille
knep en hedervärd 2:a plats och Siri Sandell kom på 3:e plats.

Vi tackar våra sponsorer som bidrog med prisbord, mat, tält och möbler.

- Skeppa

- Hjertmans

- ICA Maxi

- Rent a Tent

- Kontorab 

Sista Ostcupen genomfördes hos LJS helgen 12-13/10 i bra väder för årstiden dock väldigt hård vind
på Lördagen och eftermiddagspasset ställdes in. Till Söndagens tävling hade vädergudarna lugnat ner
vinden en aning och vi fick 4 kanonrace med en blandning av optimist, e-jolle, RS-Feva och RS-Aero.
Vi de två sista Ostcuparna räknades antalet deltagare till ca: 20-25 båtar!

På elitsidan satsar nu Joel vidare som elev på seglargymnasiet, vi önskar honom lycka till och håller
tummarna för bra resultat nästa seglingssäsong.

Hanna fortsätter tillsammans med Julia Gross sin satsning i 49er FX och vi håller givetvis tummarna
för dem. 

Wille Kark satsar vidare och efter att ha jobbat extra hårt med en intensiv försäsong med mycket 

träning och läger, fick Wille en fin avbetalning på den investerade arbetstiden som totaltvåa i Kieler 

Woche i sin Laser Standard.

Jonas Kostmann, Christian Delén och Per Enockson representerade BSS i  Master-SM för Laser en
tävling som i år var förlagd till Kullavik söder om Göteborg och som varje år brukar samla över 100
deltagare! 



Jonas kan efter genomförd tävling koras Svensk Mästare, stort grattis! 

Återigen stort  tack  till  alla  härliga  juniorer  som har  varit  med i  vår  verksamhet,  vår  tränarstab,
föräldrar samt funktionärer som ställer upp och deltar i våra aktiviteter med allt som behövs för att
hålla igång vår verksamhet!

Avslutningsvis hoppas jag att ni alla ansluter er till vår facebooksida och hjälper oss dela inlägg och
kommentarer med era syskon, kusiner, kompisar, klasskamrater och grannar.för att visa och berätta
hur kul det är att segla! 

Vår målsättning inför 2020 är att öka antalet segel på Bråviken och vi hälsar alla nya som gamla
välkomna till Lindö igen när vi drar igång i slutet av April.

Varma hälsningar från Claes Pettersson ordf. jollesektionen

claes@scandcare.com, mobil 070-229 8098

Hemsida www.jollebravikensss.se

Facebook bråvikens segelsällskap jollesektionen

Instagram bravikensjolleseglare  

__________________________________________________________________________________

VARVSEKTIONEN

När man skall skriva ett ”inlägg i höstglimten” är det lätt att det blir en upprepning från tidigare 
upplagor och i viss mån kommer även detta inlägg att vara en sådan.

Arbetet med varvsektionen är ofta klurigt, inspirerande och roligt när man får träffa gamla och nya 
medlemmar och lyckas lösa eventuella problem med båtlivet vid vår Lindöbrygga eller 
vinterförvaringen på Herstaberg. Det är inte alltid det blir optimala lösningar och en lite knackig 
logistisk förmåga ställer till det ibland. 

På LINDÖBRYGGAN har vi under säsongen liksom tidigare haft en god beläggning samt givit 
medlemmarna möjlighet att korttidhyra platser som ordinarie innehavare inte nyttjar. På detta sätt 
har vi kunnat hålla oss ifrån prishöjning. En uppmaning till platsinnehavare är att meddela när en 
plats är ledig för kortare eller längre tid så att vi kan fortsatt hålla vettig prissättning.

Under sommaren har elen och därmed låsningen vid upprepade tillfällen strejkat, jordfelsbrytaren 
har löst ut, efter återställning har anläggningen fungerat för att efter några dagar åter lösa ut. 
Dessutom har den automatiska tändningen aldrig fungerat, belysnigen är tänd dygnet runt.

Felen har anmälts till kommunen men jag saknar återkoppling om ev. åtgärd. I skrivande stund tror 
jag att lås och belysning är igång. Jag skall arbeta vidare med att få ut ett par eluttag på bryggan.

Det har varit få incidenter och skadegörelse men bl.a. har jollesektionen blivit av med ett par 
motorer till följebåtarna. Vi är tacksamma för de medlemmar som rör sig på bryggan även lite senare 
på dygnet. 

http://www.jollebravikensss.se/


Ni som vet att ni inte komer att ligga kvar som ordinarie platsinnehavare nästa säsong är jag tacksam 
om ni meddelar detta så tidigt som möjligt.

Nu gäller det HERSTABERG.    Antalet båtar som vi har på området är ganska oförändrad. Vi 
senarelade torrsättningstillfällena en vecka i förhållandde till tidigare år och fick god uppslutning vid 
våra ”gemensamma” upptagningstillfällen, något fler än förra året. Upptagningarna gick som vanligt 
utan större problem. Dick hanterade slamkryparen med bravur och många kom upp tidigare än 
planerat vilket gör att det inte blir någon större köbildning eller väntan vid  hanteringen.

Vi skall vara tacksamma för det tålamod som Dick och Alvarbåtar har med oss ibland lite klantiga 
båtägare. Det är också värdefullt att ha tillgång till Alvarbåtars övriga service med delar och 
utrustning på nära håll och personlig service, jag ser vikten av det sammarbete vi i klubbarna har med
varvet, men vi måste också se till att vi följer de ordingsregler och anvisningar som gäller för 
området, bl.a. när det gäller hur vi belägger bryggorna inför upptagning och efter sjösättning där det 
gäller att man har 48 timmar att ligga vid bryggorna, därefter, eller helst innan man lägger till skall 
man avtala med varvet om en förlängning.

En annan liten detalj jag tror att jag har skrivit om tidigare är kravet på att båtplatserna blir 
markerade med tydligt namn, ev. telefonnummer och båttyp. Denna märkning skall även finnas på 
pallningsvirket efter sjösättning och skall vara synlig från kvartersvägen.

Stefan Bräutigam

BSS

varvsektionen




