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Fredrik Nyberg

Inloggning på medlemssidorna 1895

Då var tyvärr ytterligare en båtsommar över och 2017 version går väl inte till historien som den var-

maste, men som seglare måste jag ändå var nöjd, då vindarna har bjudit upp till dans. Nu när sällskapets 

flesta båtar står på land vill jag passa på att tacka alla de medlemmar som tagit till sig vår information 

kring vårt stöttnings och pallingsmateriel. Idag står vi bättre rustade än någonsin om stormen skulle 

överraska oss. Sjösättningslistorna kommer att offentliggöras under februari, men vi vill ändå redan nu 

göra er uppmärksamma på att sjösättningarna brukar sätta igång runt den 20:e april. 

Viktiga datum vintern 2017-2018
 
2:a december  Julfest (inbjudan nedan) 

1:a januari  Lägeranmälan öppnar (se datum på hemsidan) 

1:a februari  Sjösättningslistor offentliggörs 

14:e mars Pubkväll (mer info kommer) 

20:e april Ungefärligt datum för sjösättnings start 

maj	 	 Inflyttnings	fest	Gula	villan	i	Bergvik	(mer	info	kommer)

Hej från kansliet INNEHÅLL
Hej från kansliet

Rasta

SSS Julfest
 
Bergvik
 
Traneberg 
 
Västerbron 
 
Lägerverksamhet 2017 
 
Miljö
 
Ordförande har ordet
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Sommaren är slut och båtarna vilar på land. Båtplatserna i sjön har i år varit uthyrda 
till sista plats där hamnkapten Stene har lyckats stuva om så att i stort sätt alla som 
önskat fått plats.
Under året har samtliga bojar åtgärdats så kättingar har bytts och allmän översyn 
har gjorts. Samtliga små ”y-bommar”, de med gummiband, har fått saknade och 
trasiga plattor utbytta. 

El till kanalbryggan har dragits om så att kabeln inte är för lång. För lång kabel gör 
jordfelsbrytarna osäkra och det har inneburit en viss risk.
Maststicket på verkstadens baksida är åtgärdat av Peter och Charles som också kom-
pletterat taket med en hängränna som leder bort vattnet. 

Ett stort projekt som närmar sig är att vi ska ta hand om verkstaden. Huset är hårt 
nedgånget och behöver antingen renoveras eller ersättas. Om det finns någon bland 
våra medlemmar som är bra på renovering av gamla lokaler är du/ni välkomna att 
höra av er. Det gäller att få till ett bra arbete till så låga kostnader som möjligt. 

 
Nästa städdag är 11 november. Vårens städdag kommer vi att meddela så snart sjö-
sättningsdagarna är spikade.

 
Något som gäller alla båtägare är att dra ur elen när man inte är i båten. 

Vi önskar alla en god forsättning på året.
Rastakommittén
 
 
11 november Städdag kl 09.00-12.00
Oömma kläder som alltid. Vi ”stänger” Hamnen för säsongen. Återkommer senare.

Rasta



 
Välkomna till årets julfest med SSS 
Lördagen 2/12 kl 18.00   
 
Platsen är på Mälardrottningen/Riddarholmen. 
420:-/pers, barn upp till 12-år 170:-/pers. Dryck tillkommer.
 
Du anmäler dig genom att maila: 
klubbmasteri@stockholmssegelsallskap.se
 
Sätt in pengarna på PlusGiro: 2841-5 
 
Sista anmälningsdagen är 15/11 
 
Anmälan är bindande då platserna är begränsade, först till kvarn gäller...

 
 
Buss avgår 23.15 från Riddarholmen till Adelsö Färjeläger för Er som bor 
på Ekerö etc. Mot Ekerö finns det möjlighet för X antal stopp så alla kom-
mer hem på ett lämpligt sätt... 
 
OBS!!! Ni måste informera vilka som önskar åka buss då bussen skall 
bokas upp... Möjlighet finnes även för de som bor åt Bromma-hållet med 
stopp på Brommaplan att hoppa ombord på bussen i mån av plats...
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SSS Julfest
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Bergvik
Höst igen och nu är alla båtar uppe på land. Det har varit en mörk och regnig 
oktober, men trots detta har allt rullat på lika smidigt som vanligt. Än en gång 
har våra truckar visat hur fantastiskt smidiga, flexibla och effektiva de är vid 
hanteringen av båtar i alla storlekar och former. 

I och med att alla båtar nu står på land så räknar vi med att allt pallnings- och 
täckningsmaterial i Gröna Skjulet nu är på plats vid respektive båt. Som vanligt 
kommer vi att städa ur i sticken under vintern, och det som ligger kvar kommer 
att slängas.

Under sommaren har inga större arbeten utförts, utan allt har rullat på som 
vanligt. Det har varit en hel del aktivitet kring juniorerna och deras seglings-
verksamhet vilket är fantastiskt roligt. 

I början av september var det städdag för alla hamnliggare där fokus låg på 
att få bort skräp från varvsplanen samt röja sly och ogräs. Efter att vi återigen 
fyllt en 30-kubik stor container blev det som vanligt trevligt eftersnack med 
hamburgare som serverades nere vid verktygsboden. Ett stort tack till Christer 
Stangebye som hjälpte till med att både handla och grilla burgarna! 

 
 

 
Tyvärr har det varit inbrott i flera båtar under sommaren, och det har även skett 
bensinstölder. Vi vet att grinden är ett elände att hantera, men vi ber alla  
än en gång om att respektera att grinden ska hållas låst under de tider som är 
anslagna.

Renoveringen av Gula Huset, som numera rymmer SSS kansli, är nu i princip 
avslutad i och med att fasaden målats. Mycket snyggt! Det enda som nu återstår 
är lite plåtarbeten kring fönstren, sen håller det i ytterligare 100 år! Kom gärna 
och hälsa på!

Nu hoppas vi på en fin vinter utan stormvindar och med lagom mycket snö!

Fredrik Stangebye, Martin Stålvant, Erik Stone, Thomas Bergström, Rickard 
Wallmark
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Västerbrohamnen
Nu har hösten kommit och båtsäsongen nått sitt slut. I våra varv är det fullt upp 
med torrsättning av båtarna och allt arbete inför vinterförvaringen. Då kan vi tänka 
tillbaka på sommarens båtturer och äventyr vi haft. Det är alltid lika spännande 
att höra om situationer som uppstått eller om nya fina platser som besökts av våra 
medlemmar. I västerbrohamnen har vi haft bra beläggning av besökande gästbåtar i 
vår gästhamn, där våra sommarjobbande ungdomar skött verksamheten.  
 
I början av juli färdigställde vi vårt nya kök som blev väldigt fint och funktionellt 
med diskbänk med två hoar och en fullstor spis med ugn. Köket har uppskattats 
mycket av både våra gästbåtar och våra medlemmar. Konferensrummet vi byggde i 
vintras i det gamla förrådet har fungerat mycket bra. Nu har segelsektionen kun-
nat genomföra sina teorilektioner inför varje kvälls segling samtidigt som gäster 
och medlemmar kunnat använda köket för matlagning och umgänge. Vi avslutade 
säsongen med höstens städdag den 22 oktober då vi genomförde en hel del arbeten 
och röjde upp och gjorde fint inför vintern. Vi avslutade med samvaro med korv 
med bröd och kaffe och bulle. 

Tack för denna säsong så ses vi i vår för en ny.

Tommy Thunberg Bertolone, Intendent Västerbrohamnen
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Hamnkommittén kan i år summera sommaren med att det varit många som utnytt-
jat hamnens faciliteter under säsongen. Det är roligt att se! Flera yngre medlemmar 
har också varit nere och grillat och hängt i hamnen vilket är både roligt och bådar 
gott för återväxten av medlemmar som kanske kan tänka sig att engagera sig i vår 
hamn i framtiden.
Stölder
Vad värre är så har vi blivit drabbade av ett antal stölder i hamnen. Det rör sig om 
lösa bensindunkar från mindre båtar. I vart fall fem personer har rapporterat att 
man blivit av med soppadunken. Det förefaller också som att tjuven ratat annat 
värdefullt som legat framme. Stölderna har med största sannolikhet ägt rum på 
dagtid. Troligen är det flera klubbar än vi som drabbats av detta fenomen eftersom 
till och med Hjertmans frågar vad som händer då de aldrig sålt ett större antal dun-
kar än i år. Vi vill påminna om vikten av att alla ser till att bemanna sina vaktpass. 
En båt sjönk tyvärr vid C-bryggan i år, så nattvakterna fyller även en viktig uppgift 
att hålla allmän uppsikt i hamnen.
Nytt	på	hamnplan	
Hamnkommittén planerar för att till våren byta ut det gamla plåtskjulet till ett 
nytt, fint, lite större träskjul som dessutom placeras annorlunda för att förbereda en 
uppfräschning av området mellan gatan och sandstranden. Ett terrassdäck planeras 
i hörnet av hamnplan mot gatan. Tanken är att det skall bli ett bra ställe att sitta i 
lä och kunna äta ute om man vill. Det kommer även att finnas plats för solstolar. 
Troligen kommer också ett arbete med att bygga om miljöstationen bakom hamn-
kontoret att påbörjas för att bättre motsvara kraven från kommunen. 

Vi har i år fått en stor orange låda till hamnen, placerad utanför toaletterna. I den 
finns saneringsutrustning om någon båt läcker bränsle eller sjunker och det blir ett 
utsläpp. Alla har rätt att använda utrustningen vid behov. Läs instruktionerna som 
finns i anslutning till lådan. Om ni ändå är osäkra så ring någon av oss i kommit-
tén så hjälper vi till.
I våras så kom en hel del grovsopor och El-sopor att kastas i våra gröna behållare 
för hushållssopor.  Det får inte ske och vi riskerar att bli utan sophämtning om det 
fortsätter.
Självfallet får man inte heller lämna batterier och grovsopor i hamnen.

Flytande	Glöggmässan
Till sist en gnista i novembermörkret - välkomna till årets upplaga av Flytande 
Glöggmässan!
Höstlöven yr i bjärta färger och nu kan vi äntligen se fram emot årets mest eld-
fängda evenemang Flytande Glöggmässan som infaller lördagen den 25 november 
14.00-16.30.
Alla medlemmar från hela SSS, från alla hamnar är varmt välkomna till evene-
manget i Tranebergshamnen, Bengt Tranas väg 12, Bromma. Inbjudan kommer! 
Håll utkik på hemsidan, i mailboxen samt efter anslag i Tranebergshamnen och i 
Bergvik! 

Hamnkommittén tackar alla trevliga medlemmar för en fin säsong i hamnen och 
önskar alla välkommen åter när vårsolen börjar värma!

Tranebergshamnen
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Våren inleddes med att samtliga lägerledare deltog i den årliga kick-offen ute på 
Rastaholm som i år gästades av föreläsare Gertrud Åström. Aspirerande lägerle-
dare deltog sedan på SISU:s idrottsledarkurs Plattformen och efter det en instruk-
törskurs i Stockholms Seglarförbundets regi över Kristi Himmelsfärd. 

I juni drog nybörjarläger ett igång, med Filip af Malmborg som gjorde sitt första lä-
ger som lägerchef. På läger två chefade Carl Ullgren, och vi hade 60 glada juniorer 
totalt på läger ett och läger två som seglade i Optimist och Tvåkrona. 

I slutet av juli inleddes den första kappseglingsveckan av två, fortsättningsläger tre, 
med Max Brobjer som även han gjorde sitt första år som lägerchef. Det seglades 
Tvåkrona och Laser och sommaren avslutades därefter med ett fullt kappseglings-
läger fyra (totalt 24 juniorer!) där Alfred Westh seglade in som lägerchef.
Det har varit en underbar sommar fylld med segling, soliga (och ibland regniga!) 
dagar, bus och stoj och vänner för livet! Alla ledare är så glada och nöjda över de 
fantastiska juniorerna, och ser fram emot att träffa er alla nästa sommar igen.
Har du något du vill dela med dig av, feedback eller tips på hur vi kan utveckla 
verksamheten? Kontakta oss gärna på lager@stockholmssegelsallskap.se
 
Vi ses på Björkfjärden!
/Seglarledarna genom Marika Hafdell 

                                    

Lägerverksamheten 2017
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Miljö
Vi som har vår hemmahamn i Mälaren behöver inte måla. Vi har tidigare slentri-
anmässigt målat våra båtbottnar. Vi har alltid gjort detta oavsett om behov funnits 
eller inte. 

Fr o m 2018-01-01 är det inte tillåtet att spola, tvätta, skrapa eller borsta båtbottnar 
som är målade med biocidfärg dvs giftfärg om inte särskilda åtgärder vidtagits så 
att det farliga avfallet omhändertagits. Bottenfärg som innehåller koppar har varit 
förbjuden i Mälaren sedan 1992.  Båtar som är omålade eller som är målade med 
fysikalisk bottenfärg godkända för Mälaren får fortfarande tvättas som tidigare.

Den båtbottenfärg som ska prioriteras vid sanering är TBT-färger ( tenn-baserade 
färger som förbjöds 1989 som fortfarande läcker ut från båtbottnar.
Stockholm stads Miljöförvaltning har startat ”Projekt XRF” tillsammans med 
Stockholms Universitet. Projektet innebär en fullständig kartläggning av vilken färg 
de båtar har som är upplagda i Stockholm inkl Bergviksvarvet. Då får vi veta vilka 
båtar som måste saneras.

SSS-miljögrupp har ansökt om ett Lova- bidrag (Lokalt vattenvårdsprojekt) på 
400.000 kr hos Länsstyrelsen i Stockholms län att användas till bidrag till de med-
lemmar som vill blästra sina båtar. Ett sådant projekt har startats på Rasta. 

Stockholm Stads miljöförvaltning har antagit en avfasningsplan 2020 som innebär 
att vi har 3 år på oss att vidtaga nödvändiga åtgärder ur miljösynpunkt.

Våra medlemmar kommer att kallas till en obligatorisk miljöutbildning. Miljö-grup-
pen följer kontinuerligt vad som händer inom området och har en positiv dialog 
med både Stockholms stad och Ekerö Kommun.

Har du några frågor hör av dig till undertecknad eller till den lokala miljö-ansvarige 
i din hamn/varvskommitté.

Rolf Tenser
Miljöansvarig i SSS styrelse
0708-88 94 96
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Ordförande har ordet
Sommaren 2017 har som vanligt varit högsässong för båtliv även om den varit 
ganska kall och blåsig. Inom SSS har lägren på Rastaholm genomförts på ett ut-
omordentligt sätt av juniorkommitten. Det är en intensiv vecka för både deltagare 
och funktionärer med mycket segling och en del andra aktiviteter. I år delades 
också vandringspriset till Curre Winbergs minne ut. Curre var en hängiven seglare 
och SSS medlem som också var aktiv ute på Rasta under lägerveckorna. Det var 
Curres son, den kände segelmakaren och seglaren, Stefan Winberg, som delade ut 
priset. 
SSS har också genomfört den etablerade kappseglingen HöstaRasta som var 
mycket lyckad. Det är en välorganiserad kappsegling som är mycket omtyckt 
bland dom deltagande besättningarna. Rastaholm är en mycket fin arena för kapp-
segling, välutrustad hamn och fina vatten att segla på.
Årets eskader gick till Öland och lockade i år 10 stycken båtar. Det heter att man 
seglar eskader men det innebär inte att motorbåtar år uteslutna och vi hade också 
en motorbåt med i år. Eskadern avslutades i Byxelkrok på Norra Öland med ge-
mensam middag. Vi kunde också njuta av en fantastisk solnedgång från den fina 
lilla hamnen. Vi har nu haft eskaderverksamhet i några år och vi är en liten grupp 
som träffas några gånger under vintern för att planera kommande eskader. Vi 
tycker att det vore bra om några fler hade lust av vara med. Vi har för det mesta 
haft ett mål som ligger utanför Stockholms skärgård vilket ibland medför längre  
sträckor. Jag tror att det finns utrymme för att ha två eskadrar där en kanske är i 
Stockholms skärgård den andra siktar på ett mål längre bort. Det skulle vara jät-
tetrevligt om du som är intresserad hör av dig till kansliet så kontaktar vi dig. 

Gästhamnarna i Västerbrohamnen och Rasta har varit välbesökta även om inte på 
samma höga nivå som dom senaste åren. Båda gästhamnarna uppskattas av dom 

besökande båtarna som får ett mycket trevligt bemötande av våra värdar. 
Jag vill också ge en uppdatering kring värdshuset och öppettiderna som det nog 
pratats en del om ute på Rasta. Vi har en dialog med värdshuset men det är i dags-
läget oklart om vi kommer att hitta en lösning på öppettiderna till nästa säsong. 
Jag vill också understryka att värdshuset har skött lägren och kappseglingarna på 
ett föredömligt sätt. God vällagad mat och trevligt bemötande av våra gäster.
Det finns också några moln på himlen, momsfrågan som tidigare informerats om 
har tagit en tråkig utveckling. Skattemyndighetern har kommit med ett förhands-
besked om att moms ska läggas på arrende för hamnar och varv. Det innebär 
en fördyring på ca 125 000 SEK per år för SSS del. Beslutet ska också gälla från 
slutet av 2015. Det innebär att vi kommer att behöva reservera pengar i vår budjet 
för moms även om beslutet kommer att överklagas och det sannolikt tar lite tid 
innan det genomförs. Vi planerar således för det värsta men hoppas på det bästa. 
Vi har också höjning av arrenden på 15% som Stockholms stad tidigare annon-
serat men som än så länge inte genomförts. SSS ekonomi är god och det ska vi 
se till att den är i fortsättningen också. Styrelsen kommer att diskutera hur vi ska 
hantera detta framåt i tiden och vi kan komma att behöva höja avgiften för varv 
och sommarplatser.
Till sist, sommaren är över och hösten är här. Det är en tid när det är väldigt 
skönt att vara ute med båt. Lite lugnare i både Mälaren och skärgården ofta med 
klar luft och fina höstfärger och lättare att hitta plats i natur och gästhamnar. Vi 
hoppas på en fin höst med några bra båtturer innan det är dags för upptagning, 
för er som väntar i i det sista.
 
För styrelsen
Lars Nordfeldt
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