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Snart är dags för sjösättning, årets sjösättningslistor finns på sällskapets hemsida, 
samt sitter uppe på repektive varvs informationstavla, justeringar kan ha 
tillkommit. Det är viktigt att alla håller sig uppdaterade och ser till att ni följer 
kommittéernas regler. 

Eskadersegling 2015
Efter förra årets jättesuccé kommer vi arrangera två eskaderseglingar. En mindre 
eskader som kommer ske under Kristi himmelfärds helgen i Mälaren. den större 
är planerad till v31 och kommer i år fokusera på Stockholms skärgård. Årets 
eskadrar planeras av en grupp deltagare från förgående år. Syftet med eskadern 
är att skapa en större gemenskap inom sällskapet. Intresset är stort  både bland 
äldre yngre medlemmar. Mer information kommer!

Årsmöte 2015
Datum för årsmötet är bestämt till den 19 april och jag 
uppmanar alla att deltaga. 

Hej från kansliet INNEHÅLL
Hej från kansliet

Rasta

Bergvik 

Traneberg 

Västerbron 

Rasta Traning Camp 

Ordförande har ordet
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Värdshuset Rastaholm
Värdshuset forsätter med ”Sköna Söndag” dvs  värdshuset har öppet mellan 
kl. 12.00 och 16.00 ( köket stänger 1 timme innan) på Söndagar. Man serverar 
lunch och eller kaffe med kakbuffé. 
Sköna söndagar: 12:e, 19:e och 26:e april 
Värdshuset serverar ”påskmiddag” den 4:e och 5:e april.  
I maj öppnar vi helger: fre (17-22) lör (12-22) sön (12-20)
Det underlättar för Värdshuset om ni ringer och bokar bord på  
tel. 08-560 230 70.

Aktiviteter på Rastaholm 2015. 

Vecka 17 19/4  SSS Årsmöte på Rastaholm.
Vecka 18 28/4  Sjösättning      Sker i omvänd ordning.
Vecka 18 29/4  Sjösättning                ”
Vecka 18 30/4  Sjösättning                ”  
Vecka 18  2/5  Sjösättning          ”
Vecka 19  5/5  Sjösättning          ”
Vecka 19  6/5  Sjösättning                ”
Vecka 20 14/5  Sjösättning          ”
Vecka 20 15/5  Sjösättning                ” 

23 Maj   Städdag  kl. 09.00 - 12.00. Ta på er oömma kläder och     
  ta gärna med verktyg. Hela Rastaholm ska städas,      
  krattas och fräschas till. Städdagen avslutas med enklare  
  förtäring. Värdshuset ordnar som vanligt något jättegott.  

26 Maj  Introduktionsträff nya medlemmar. Samling vid   
  Sjöboden kl. 19.00 på Rasta.  
  Anmäl er till christian.von.sydow30@gmail.com    
  alternativt via telefon 08-560 303 86.  
  Anmäl er senast 23 maj.

Rasta
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  Syftet är att introducera nya medlemmar genom att vi träffas   
  och redovisar hur det fungerar, samtidigt som vi gör en   
  rundvandring på Rasta. Medlemmarna ges tillfälle att    
  ställa frågor.  Vi bjuder på enklare förtäring.  

29 Augusti Städdag  kl. 09.00 - 12.00. Ta på er oömma kläder och ta gärna  
  med verktyg. Hela Rastaholm ska städas, krattas, och fräschas   
  till. Städdagen avslutas med enklare förtäring såsom kaffe   
  korv smörgåsar etc.. 

Oktober  Upptagning börjar. Närmare tider meddelas senare. 

6 Oktober Introduktionsträff  Rasta för nya medlemmar. Exakt tid meddelas  
  senare.  

14 november  Städdag kl 09.00 - 12.00. Oömma kläder som alltid. Vi ”stänger”  
  Hamnen för säsongen. Återkommer senare.
 
Miljöfrågor 
Det ställs mer och mer krav på att vi ska vara rädda om vår miljö. 
Det gäller även oss båtklubbar och dess medlemmar. Därför har hemsidan   
kompletterats med en flik MILJÖ. Där finns SSS-miljöpolicy samt de regler som 
vi bör följa på respektive hamn och varv. Ta er tid och läs!



Medlemsinfo Nr 1 Årgång 69 •  2015

Bergvik
 
Nu närmar vi oss våren då rustningsperioden drar igång på allvar. Vintern 
har varit blåsig, men vi har klarat oss från allt för stora snömängder, och 
någon is ser det inte ut att bli i år. Vi hoppas på sol och värme så att alla 
hinner bli klara i god tid till sjösättningen.

I skrivande stund så pågår arbete med renovering av den fasta delen av A-
bryggan som bäst. Både bärlinor och gångplank har tagit stryk genom åren, 
och nu var det dags för en mer genomgripande renovering än att bara byta 
enstaka dåliga plankor. Om allt går som planerat så blir det även ett trädäck 
framför redskapsboden där vi vet att många uppskattar att äta lunch och ta 
en fikapaus från arbetet med båten.

I andra änden av hamnen håller Stockholms Stad på att renovera den gamla 
stenbryggan och bygger därmed ihop den på ett enhetligt sätt med den nya 
träbryggan längs stranden.

Nu är det vinterstädat i Gröna Skjulets avdelningar för förvaring av
täckningsmaterial så att det ska vara lätt att stuva in allt efter avtäckning. Allt 
omärkt material som legat kvar i sticken har lagts nere vid staketet under 
rampen och kommer att slängas i samband med vårstädningen. Vi är tvung-
na att städa ut ordentligt en gång per år då det annars snabbt bli överfullt 
med övergivet material.  Vi vill redan nu be er att se till att allt som ni lägger 
in i förrådet i vår är tydligt märkt med namn och telefonnummer.

 
 

Under sommaren hoppas vi att arbetet med att installera en 
toatömningspump, ansluten till det kommunala avloppsnätet, kommer 
igång. I samband med det kommer även Gula Huset att anslutas till 
avloppsnätet så att vi därefter kan planera för renovering och ombyggnad 
av huset till nytt kansli. Tidsramarna är än så länge inte beslutade i detalj då 
de bland annat påverkas av aktiviteter på övriga anläggningar inom SSS men 
även av Stockholms Stad.

Vi hoppas även kunna byta ut infartsgrinden till varvsområdet under 
sommaren. Den gamla har gjort sitt vid det här laget, och det vi vill få till 
är en lösning med en ny skjutgrind som blir enklare att hantera än dagens. 
Förhoppningsvis kommer det också att innebära att det blir lite bättre 
disciplin vad gäller att hålla grinden stängd de tider den ska vara det. Under 
vintern har det tyvärr varit lite si och så med det…  

Som ni kanske sett så finns nu SSS miljöpolicy anslagen nere på varvet
tillsammans med ordningsregler vad gäller avfallshanteringen på Bergvik. 
Den finns även att läsa under miljöfliken på hemsidan. Läs den!

Stockholms Stad, och även Ekerö kommun, driver på hårt med framför allt 
frågan kring bottenfärger och spolning av båtar i samband med upptagning. 
Det finns fortfarande många frågetecken kring vad som kommer att gälla 
och vilka metoder för att bli av med/kapsla in gammal färg som kommer att 
vara OK ur miljösynpunkt.
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Det står dock klart att SSS inte kommer att kunna bistå med 
högtrycksspolning i samband med höstupptagningen på det sätt vi varit 
vana vid under senare år. Vi hoppas att detta stopp blir tillfälligt, men det 
återstår som sagt 
att se…

Tänk på att lapplisorna brukar vara särskilt på hugget under helgerna i 
april. Det är inte tillåtet att parkera på trottoarsidan på Bergviksvägen.
Gör man det brukar det bli ett dyrt nöje… 
 
Stort tack till alla som hjälpt till med snöröjning och med att hålla vår 
raststuga så fin i vinter!

Aktiviteter på Bergvik 2015.
 
Vecka 17 20/4 Sjösättning Sker i omvänd ordning jämfört med upptagningen
Vecka 17 21/4 Sjösättning      ”
Vecka 17 22/4 Sjösättning     ” 
Vecka 17 23/5 Sjösättning     ”
Vecka 20 11/5 Sjösättning    ”
Vecka 20 12/5 Sjösättning    ” 

Tänk på att du som inte har hamnplats på Bergvik måste flytta din båt 
senast närmast kommande helg efter sjösättning. Se till att båten är 
ordentligt förtöjd och avfendrad samt märkt med namn och telefonnummer 
medan du ligger på lånad plats (synligt från brygga/ponton).

Tisdag 19 maj 
Städdag för alla varvsliggare kl. 18.00 – 21.00. Ta på er oömma
kläder och ta gärna med verktyg. Hela varvsplanen ska städas, krattas och
fräschas till. Det kommer även att slängas gammalt täckningsmaterial,
pressar m.m. Som vanligt avslutar vi med korv och dricka.

Tisdag 2 juni  
”Öppet hus” nere på Bergvik. Bergvikskommittén finns på plats för frågor 
och funderingar. Vi hoppas på en solig försommarkväll med snack och 
snacks nere vid A-bryggan.

Tisdag 1/9 
Städdag för alla hamnliggare
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Hej alla ”Tranebergare”.
Det börjar våras, i skrivande stund är det åtta plusgrader ute och det är den 
19 februari. Här kommer en redogörelse för vad som händer i hamnen. 

Det har påbörjats arbeten i hamnen för att dels utöka hamnen men också 
de årligen återkommande reparationsarbetena för att få hamnen i gott 
skick till säsongen. När du läser detta så har vi haft ett så kallat ”Bomröj” i 
hamnen. Det är helt enkelt en extra dag av arbeten med bommar och annat 
som har med bryggorna att göra. Det har nu blivit en årligen återkommande 
dag. Känner du att du vill vara med så kan du meddela detta till någon 
i Hamn kommittén. Då hör vi av oss när det blir dags. Det är en trevlig 
sammankomst med kaffe och korvgrillning mellan arbetsstunderna.

I år så skall den gamla C-bryggan bort efter att ha gjort sitt i ett antal år. 
Istället så kommer SSS att lägga ut 2 st betongpontoner vilket gör att vi 
utökar platserna för mindre båtar med ca 14 platser. Bryggorna kommer 
att ligga i samma riktning som i dag och på samma ställe. Skillnaden blir 
att det blir ännu en brygga utåt. Vi kommer att placera in ett antal nya 
medlemmar på dessa platser främst. Det kan dock bli frågan om att även 
flytta in någon som ligger på A eller B bryggan med liten båt på stor plats. 
Känner du att du är en av dessa och vill ha en plats på C-bryggan hör av 
dig till hamnkaptenen redan nu. I de fall som annars blir aktuella kommer 
hamnkaptenen att kontakta respektive för överenskommelse om platsbyte.

Två bommar har sjunkit under vintern och dessa kommer att tas upp under” 
Bomröjet”.

Det har under vintern också bytts ut så kallade törnträn på A- och 
B-bryggan, det är träramen runt pontonen som bommarna fästs i. För övrigt 
så kommer vi att byta ut en del flottörer på bommarna under vintern så att 
allt flyter och ser prydligt ut till båtägarna kommer i vår.

Det kommer också på hamnplan att bli lite renoveringar och förbättringar i 
vår men mer om det i nästa utskick.

Vi planerar även i år att ha ett informationsmöte för alla nya medlemmar 
och där inkluderas ni som kom in i hamnen sent förra året och missade den 
aftonen. Vi pratar lite om hamnen och rutiner samt att ni får ett ansikte på 
Hamnkommittén. Kallelse till detta kommer separat närmare säsongstarten.

Och sist men inte minst så tänkte jag bara påminna om att fendra av båtarna 
ordentligt då det är trångt på vissa håll mellan bom och båt, båtarna far runt 
rejält när det går svall. 

För hamnkommittén Traneberg/ Matti Rönnqvist.

Tranebergshamnen
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Vårens städdag
Alla medlemmar hälsas välkomna till säsongens första städdag i 
Tranebergshamnen Lördagen den 25 april kl 10.00 Ta på oömma kläder, 
ett par handskar och som vanligt ett glatt humör. Vi ser fram emot en 
”solig” vårlördag som det brukar vara. Traditionsenligt serveras kaffe, 
bröd, varmkorv och läsk. Ett lotteri med nyttiga vinster arrangeras även det 
traditionsenligt.  
Välkomna!

Festkommittén inbjuder till fester
Lördagen den 16 maj Hamndagjämning, se anslagstavlan för mer info.
Fredag den 6 juni Sillunch, se anslagstavlan för mer info. Grillkväll och 
kräftskiva, se inbjudan och info på anslagstavlan.
Flytande glöggmässan, se info på anslagstavlan och hemsidan.

Extravakter säsongen 2014
Om du har förhinder eller vill ha en ersättare vid ditt vaktpass ställer dessa 
upp för ersättningen 700kr. Beloppet skall betalas innan påbörjas.
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Västerbrohamnen
Vaktbokning för 2015 sker tisdagen den 10 mars och torsdagen den 12 mars i 
Västerbrohamnen. Ni som inte bokat in vaktnatt blir inbokade på lediga nätter 
av hamnkommittén. Det är först till kvarn principen som gäller. Den färdiga 
vaktlistan kommer att finnas hos hamnkapten och i vaktstugan. 
 
Vårens Städdag
Lördagen den 18 april kl. 9.00-12.00 
Som ni alla vet så har vi arbetsplikt 3 timmar per säsong och sommarplats. Vid 
utebliven arbetsplikt debiteras 300 kronor. Det blir en höststädning också, så ni 
som inte kan medverka nu får en ny chans i höst. Medtag oömma kläder,  
glatt humör samt arbetslust. Vid 12-tiden äter vi korv med bröd, öl eller läsk samt 
kaffe och bulle.  

Höstens Städdag
Infaller söndagen den 25 oktober kl. 9.00-12.00 
Hamnen stänger för säsongen den 31 oktober. 

Hamnens Fester
Några fester är ännu inte inbokade men trivselkommittén jobbar på och dessa 
kommer att anslås i hamnen och meddelas på hemsidan.
 
Parkering
Glöm inte bort våra parkeringsregler som gäller för hamnen. Max 2 dygn och en 
bil per båtplats och enbart på parkeringsplatsen. 

Förtöjningsregler
Det skall finnas minst 3 fendrar på varje sida av båten och det ska vara 
en fjädrande förtöjning. Antingen med stålfjäder säkrad med kätting eller 
gummifjäder. Allt förtöjningsmaterial skall tas bort över vintern. Dessa regler är 
till för att minska slitaget på bommar, bryggor och båtar. Om man inte följer de 
regler vi har i hamnen kan man bli av med sin båtplats.

Välkomna till båtsäsongen 2015.

Hamnkommittén. 
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I mitten på augusti så var det då dags igen 80 förväntansfulla 
ungdomar från hela Sverige traskade över pontonen mot Rastaholm 
och årets Rasta Training Camp. På plats fanns klasstränare för 
Optimist, Laser, Zoom8 och E-jolle representerade för att hjälpa till 
med att fila på tekniken inför Rasta Jollecup. Strålande solsken, som 
om den här sommaren kunnat bjuda på något annat, och lätta vindar 
gjorde förhållandena knepiga på Björken och passen blev svettiga och 
långa, vissa hittade vind sent på kvällarna och gav sig ut i skymning 
för att få känna på lite tryck i båten. Som vanligt när det bjuds på 
läger på Rasta är det full fart även på land, under veckan hann vi med 
grillning, femkamp, fånarna på fjärden och långa bastukvällar. 

Efter tre intensiva träningsdagar startade Rasta Jollecup, en del i 
Gill Stockholm Cup och Liros Cup Ost. Ytterligare några startande 
dök upp och totalt fanns det cirka 100 båtar på startlinjen. Likt 
tidigare dagar bjöd Björken på lätta och vridiga vindar men strålande 
solsken. Även om förhållandena gav vår kappseglingskommitté en 
liten utmaning fick de iväg alla starter och klasser med bravur och 
supernöjda  
 

 
seglare kunde ta sig i mål och i land efter en lång men innehållsrik 
dag på sjön. Rasta Training Camp är Seglingssektionens verkliga 
höjdpunkt på året och det är tydligt att lägret även fått gehör ute i 
landet då det lockar många av Sveriges bästa jolleseglare som kommer 
till Rasta för seglingen och ett härligt umgänge med likasinnade.

Tack till alla seglare, tränare, Värsan, kappseglingskommittén, 
föräldrar och funktionärer för att vi tillsammans, återigen, lyckas 
med bedriften att genomföra ett lyckat Rasta Training Camp och en 
fantastisk kappsegling.

Psst! Nu ligger nästa års alla läger och kurser ute på hemsidan, passa 
på att surfa in under segling och botanisera i vårt utbildningsutbud.

Ses på havet!

Lisa Wermelin
Lägerchef Rasta Training Camp, Seglingskommittén.

Rasta Training Camp
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Ordförande har ordet
Nu ligger båtarna på land men inom kort kommer våren, vårrustningen sätter 
fart och vi kan börja längta och planera för nästa säsong. Du glömmer väl inte 
bort att titta till din båt under vintern.
Lena och jag seglade i södra Östersjön och drabbades därmed av algblomning 
i mycket stor omfattning. Vi var på Bornholm de varmaste dagarna och ingen 
kunde bada. Havet och stränderna var täckta av en brungrön sörja som luktade 
skunk. Tyvärr tror jag, att toatömningsförbudet betyder intet för detta problem. 
Det krävs nog att de stora floderna renas och att kvävefällor installeras kring 
industrier och reningsverk. Jordbruket måste nog också optimeras. Ingen lätt 
uppgift med andra ord.

I den lilla världen har SSS träget arbetat vidare. Sällskapet har en bra ekonomi 
men marginalerna krymper. För att klara underhåll och nyinvesteringar tvingas 
vi höja avgifterna. Möjligheten att hålla låga avgifter begränsas av antalet varvs- 
och hamnplatser. Det finns planer på att utöka både Bergvik och Traneberg. 
Tyvärr kräver det stora investeringar varför vinsten kommer först efter ett antal 
år. I Bergvik innebär idéerna en avsevärd kvalitetshöjning och för att finansiera 
sådana projekt krävs medfinansiering. Stockholms stad kan kanske hjälpa till 
något men det kräver sannolikt att SSS bidrar mer med en bättre gästhamn.

I styrelsen har vi också diskuterat differentierade avgifter, där de som väljer att 
ligga i t.ex. en förbättrad Bergvik får högre avgift (gäller sommarplatser).
Glädjande nog har Rasta i år fått nära full beläggning på land. Det aktualiserar 
en utvidgning av varvsplanen genom främst sprängning och utplaning. 
Kostnaden blir också i detta fall rätt betydande men väl motiverad på sikt.

Vi fortsätter att jobba på att förbättra informationsflödet i sällskapet. Flera skall 
få mail och samverkan mellan kommittéer och styrelsens skall intensifieras. 
Det krävs större engagemang av fler och det krävs att sällskapets organisation 
fungerar bättre. Idéflödet och samspelet mellan den enskilde medlemmen och 
hans/hennes kommitté måste bli bättre. Förslag och idéer bör behandlas på 
alla nivåer för att medlemsviljan skall säkerställas. Det räcker inte att ett förslag 
ställs på ett årsmöte. Antalet deltagare på mötena är för få för att få en tillräcklig 
legitimitet.

När dessa rader skrevs, har sällskapets kanske sista höstmöte ännu inte ägt rum. 
På mötet skall stadgeändringar tas som bl.a. tar bort höstmötet i sin nuvarande 
form. Hoppas att jag får se många och engagerade medlemmar på mötet.

Väl mött på årsmötet den 19 april 

För styrelsen 
 
Bertil H Sjöholm


