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Fredrik Nyberg

Inloggning på medlemssidorna 1895

Då var äntligen sommaren och sjösättningen klar och dessvärre sitter vi redan och planerar för 
torrsättning. För att underlätta den stora belastning som ligger på kansliet så här års, vädjar vi 
till alla medlemmar att hålla sig uppdaterad på sällskapets hemsida. Nyhetsflödet, kalendariu-
met och medlemssidorna är tre bra tips att ha koll på. Bokningssystemet för bokning av torr-
sättning kommer öppnas sista vecka i augusti, innan dess kan inga bokningar göras. Vi poäng-
terar att bokning gör medlemmar själva och gäller de medlemmar som har vinterplatsavtal med 
SSS. Inloggning gör med medlemsnummer (se faktura) och efternamn.

Eskadersegling 2017
Som vi tidigare berättat har SSS även i år planerat en eskadersegling under sommaren 
2017, tanken att denna skall gå mot Öland med slut destination Byxelkrok. Eskaderns syfte 
med denna seglats är att skapa en större gemenskap inom sällskapet. Intresset är mycket 
stort både bland gammal (äldre) som ung och eskadern är fulltecknad. 
Eskaderdeltagarna kommer träffas en kväll under försommaren för planering 
och samkväm. 
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Hamnen är åter full av båtar och det känns som livet återvänder när hamnen fylls 
av folk och båtar. Årets sjösättning är avklarad och den har gått fint enl plan. 
När man går ut på bryggorna ser man de nya plåtarna på de små Y-bommarna. De 
gamla var slitna och började blåsa bort så fort det var lite blåsigt. Vi hade en allvar-
lig incident när en medlem trampade igenom en Y-bom som saknade plåt och då 
skaffade vi nya till samtliga. Det finns några stycken som fortfarande saknar plåtar 
eftersom själva bommen är skev men det kommer att åtgärdas. 
Elen till bryggorna håller på att förbättras och ska vara klart inom den närmaste 
tiden. 
Utsidan av mastkransbryggan är rensad från gamla rör, bildäck, bojstenar och en 
gammal soffa. En medlem har starkt bidragit till att detta kunnat genomföras.
I sommar kommer det att vara ungefär som vanligt med läger för ungdomar och 
en del tävlingar. Det som inte är som vanligt är att restaurangen inte har öppet som 
vanligt utan har begränsat sig till att enbart ta emot förbokade sällskap och att man 
då kan ev haka på. Ett särskilt brev om detta har gått ut. 
Vi har en stark vädjan till segelbåtsägare. Dra inte ner fallen längs masten utan 
placera dem längre ut, mantåg eller annat, så att de som bor runt Rasta kan sova om 
nätterna. Det låter oerhört när vinden ligger på och fallen slår mot masterna.

Något som gäller alla båtägare är att dra ur elen när man inte är i båten.
Vi önskar alla en fin sommar med mycket båtliv.
Rastakommittén
 
Värdshuset Rastaholm
Rastaholms Värdshus har beslutat att inte ha en öppen restaurang utan bara ta emot 
förbeställda grupper om minst 10 personer. Det ska dock vara möjligt att besöka 
värdshuset om det redan finns en grupp där men man bör ringa i förväg och kolla. 
Styrelsen blev medveten om denna förändring väldigt sent och har haft möten med 
värdshuset för att förstå skälet bakom beslutet. Anledningen till att man genom-
för detta är strikt ekonomiska, man menar att det inte lönar sig att driva en öppen 
restaurang medan gruppbokningar är lönsamma. Styrelsen beklagar detta beslutet.   
 
Styrelsen har informerat Värdshuset om att det är en del av avtalet att restaurangen 
är öppen och bedriver restaurangverksamhet. Styrelsen har uppmanat Värdshuset 
att ompröva sitt beslut. 
Styrelsen arbetar för att få en förändring av beslutet men i skrivande stund gäller 
det att värdshuset inte har allmänt öppethållande.    
 
Seglarlägren i sommar berörs inte utan kommer att genomföras på vanligt vis.

Rasta



Aktiviteter på Rastaholm 2017
Seglarläger 1  12 jun-18 jun  2 platser kvar
Seglarläger 2  26 jun-2 jul 
SM för IF-båtar 6 jul-8 jul   se hemsida 
Seglarläger 3  23 jul-29 jul 
Seglarläger 4  31 jul-6 aug 
Rasta Jolle Cup 12 aug    se hemsida 
Höstregatta  9 sept-10 sept  se hemsida 
 
26 Augusti Städdag kl 09.00-12.00  
Ta på er oömma kläder och tag gärna med verktyg. Hela Rastaholm ska städas, krattas, 
och fräschas till. Städdagen avslutas med enklare förtäring såsom kaffe korv smörgåsar 
etc... 

Oktober  
Upptagning. Närmare tider meddelas senare. 
Introduktionsträff ”Nya medlemmar”. Exakt tid meddelas senare. 

11 november Städdag kl 09.00-12.00
Oömma kläder som alltid. Vi ”stänger” Hamnen för säsongen. Återkommer senare.

Miljöstationen

Vår miljöansvarige Olle Johnsson och hamnkaptenen Stene har kommit överens med 
kommunen hur sopstationen ska vara utrustad. Det har resulterat i några flera kärl. 
När ni kommer till Rasta gå till sopstationen och titta. Vi ber er att följa de skyltar som 
finns.
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Bergvik
Nu är i stort sett alla båtar i sjön och varvet städat efter årets rustningssäsong. 
Ett stort tack till alla som var med på städdagen den 30/5 och trots regnet fyllde 
containern i rekordfart. Det var ovanligt mycket skräp som samlats i år, och det 
blev till och med en stor hög över som får hämtas i en andra vända.

Fokus under vintern har legat på renoveringen av Gula Villan som nu är vårt nya 
kansli där Fredrik Nyberg huserar tillsammans med en hyresgäst från Saltsjön- 
Mälarens Båtförbund. Bra att få ett kansli som är placerat nära verksamheten 
och ger god möjlighet för alla medlemmar att komma i kontakt med frågor eller 
synpunkter.

Det är redan full fart med juniorverksamheten, den kalla våren till trots. Även 
kajakerna är aktiva och det är roligt att det är så många som använder bänkar 
och bord, både nere på A-bryggan och ute på stenkajen/nocken till hamnbas-
sängen. Ute på kajen kommer kvällssolen åt, och det står även en liten grill för 
allmänt bruk där.

Under sjösättningen fick alla tillfälle att träffa Bergviks nya tillsyningsman Char-
les Andersson. Charles har haft mycket att sätta sig in i på kort tid, men i och 

med att sjösättningarna nu är klara hoppas vi att det blir lugnare. Det finns som 
vanligt en hel del att ta i, bland annat behöver servicebryggan i hamnbassängen 
åtgärdas samt att det finns behov av en del justeringar och kompletteringar av 
bojar och förtöjningar. Vi försöker även få Stockholms stad att åtgärda en del 
törnträ på D-bryggan som tagit stryk under vintern. 

Sist men inte minst hoppas vi även att vi snart ska få en grind som är lättare att 
hantera. I väntan på detta uppmanar vi samtliga att låsa dörr och grind de tider 
då dessa skall vara stängda. Vi har haft en del stölder under våren och varje stöld 
som detta förhindrar bidrar till ökad trygghet och minskad frustration hos alla 
medlemmar.

Vi önskar er alla en härlig båtsommar med sol och värme!

5 september Städdag kl 18.00-21.00
Oömma kläder som alltid.  

Med vänliga hälsningar varvskommittén. 
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Västerbrohamnen
 
Hej, kära båtgrannar 
Härligt att våren/sommaren är här och med den en ny båtsäsong. Trots att våren 
varit kall har vi lyckats vårrusta båtarna och fått dom i sjön. När vi kom till hamnen 
för att lägga till med våra båtar möttes vi av den nya fina B bryggan som Stockholm 
stad har byggt under vintern. Det var en väldigt positiv känsla eftersom den gamla 
var sliten. Vi har också under vintern röjt ur vårt större förråd i gästhamnshuset och 
byggt om det till konferensrum. Det innebär att vi kan genomföra våra olika verk-
samheter med medlemmar i hamnen, gästhamnsverksamheten och segelsektionens 
verksamhet samtidigt utan att lokalmässigt krocka med varandra. Det ger både ett 
bättre genomförande av verksamheterna och en ökad trivsel för alla.
Den 22 april genomförde vi vårens städdag med god uppslutning. Då röjde vi bort 
vintern och planterade nya blommor i våra rabatter och gjorde fint inför den nya 
säsongen. Vi avslutade på sedvanligt sätt med ett informationsmöte och bjöd alla på 
korv med bröd och kaffe med bulle.

Vi ser fram emot en aktiv och fin båtsäsong i vår fina hamn. 
 

 
 

Höstens Städdag
Infaller söndagen den 22 oktober kl. 9.00-12.00. 
Hamnen stänger för säsongen den 31 oktober. 

Hamnens Fester
Några fester är ännu inte inbokade men dessa kommer att anslås i hamnen och med-
delas i nästa SSS-meddelande. 

Parkering
Glöm inte bort våra parkeringsregler som gäller för hamnen. Max 2 dygn och en bil 
per båtplats och enbart på parkeringsplatsen. 
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Hej alla Tranebergare!
Äntligen har värmen kommit och det har varit mycket aktivitet nere i hamnen. 
Den årliga hamndagjämningen firades den 13 maj och det var god uppslutning och 
väldigt lyckat trots konkurrensen från schlagerfinalen.  

Vaktpassen drog igång den 1 maj och du kan kontrollera datumen för dina vakt-
pass på hemsidan eller i pärmarna nere i hamnen. 

Vissa förbättringsarbeten pågår i hamnen, bland annat nya slangar och fina blåa 
stolpar till dessa, samt reparation av bryggbelysningen. Det ska också bli svårare 
för objudna att ta sig in i hamnen via sandstranden. Vi undersöker möjligheterna 
till att sänka hastigheten i Ulvsundasjön till max 7 knop, för att minska höga svall 
från obetänksamma båtförare. Prata med Rolf Tenser om du råkar ut för störande 
svall. Vi kommer att fortsätta att göra hamnen praktisk och trivsam.  

Vi har i år fått ett 15 tal nya båtgrannar. Vi hälsar alla de nya i hamnen välkomna. 
Introduktionsmötet ägde rum den 29 maj. Om du har några frågor så fråga gärna 
någon i Hamnkommittén, namn och telefonnummer finns på anslagstavlan. Som 
vanligt så hjälps vi åt enligt den Tranebergsandan som myntades för länge sedan, 

den ska vi vara rädda om. Vi har flyttat in några båtar i år från utsida till insida allt 
enligt kölista till insida.  

Miljöstationen.
 Vi vill passa på att påminna alla om att endast hushållssopor får kastas i de vanliga 
sopkärlen, övriga sopor måste man själv ansvara för att förflytta till närmaste åter-
vinningscentral. En ny och mer omfattande miljöstation kommer att byggas under 
säsongen. Vi kommer att kunna ta emot mer avfall med den nya stationen. Håll 
koll! 
 
Sociala medier. 
Glöm inte att ansöka om medlemskap i vår grupp på Facebook, om du inte redan 
är medlem, Tranebergshamnen SSS. 

Passa även på att boka Kräftskivan, lördagen den 19 augusti samt Flytande Glögg-
mässan, lördagen den 25 november i kalendern! 

Väl mött i hamnen!
/Hamnkommittén
                             

Tranebergshamnen
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Hej ! 
Seglingskommittén arrangerar fler träningsaktiviteter och seglingskurser i år jäm-
fört med tidigare år. Vi har dessutom gjort reklam genom att annonsera i MittI:s 
hela innerstadsupplaga v 8, 10 och 11 (vi vet! Nästa gång skall vi vara noggrannare 
med att följa våra gemensamma regler för utseende på annonserna). Vi har kurser 
och träningar för alla åldrar inkl nybörjarkurser för låg- och mellanstadiebarn 
(Bergvik) och nybörjarkurser för vuxna både vardagkvällar och helger. I stort sett 
alla kurserna nu under våren är fulltecknade men det finns enstaka platser kvar 
på några av sommarlägren och på kurserna till hösten. Våra ambitioner är att öka 
intresse och kunskap om segling både för nu och för framtiden, att det skall vara 
socialt, trevligt, kul och inkluderande men med kappsegling och sjömanskap som 
arbetssätt. Kika in på hemsidan för att se mer i detalj vad som erbjuds. Rekommen-
dera oss gärna för släkt, vänner och bekanta  
 
Flera av våra jolleseglare seglar Zoom 8 jollar och den 13-14 maj arrangerade vi en 
”grand prix-kappsegling” på Riddarfjärden tillsammans med kappseglingskommit-
tén med 30 Zoom 8 seglare från hela landet. Om någon vecka arrangerar Svenska 
Seglarförbundet  ”junior Victory challenge camp east” vid Västerbrohamnen med 
SSS:s C55:or och sist men inte minst planerar vi att göra klubbmästerskapet i år till 
något alldeles extra. 

Så: 

 • Titta själv in på våra träningsgrupper och kurser på hemsi 
  dan. Det finns något för alla! Rekommendera våra kurser för nära  
  och kära och bekanta på jobbet eller grannarna! Vi har enstaka  
  båtar i de flesta klasserna om man inte har någon egen båt. 
 
 • Anmäl dig till årets klubbmästerskap 23/9!! Vi kommer att  
  ha korta heat med bankappseglingar för Optimist, Zoom 8 och  
  Laser (masterklass Laser förutom våra tränande ungdomar) och  
  sprintseglingar i mixedbesättningar i klubbens C55:or på eftermid 
  dagen. Dagen brukar alltid va jättetrevlig med grillen igång efter  
  seglingarna. Alla i SSS som känner för att vara med är välkomna.  
  Våra hyresbåtar är naturligtvis med och sedan har vi ju våra  
  C55:or så man måste inte ha egen båt för att vara med. Kom och  
  var med och gör detta till en riktigt kul säsongsavslutning på  
  Riddarfjärden!!

Seglingssektionen
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Hej ! 
Er nyvalda Skattmästare Anders Ekemar håller för närvarande på att sätta sig in i 
hur alla rutiner fungerar gällande  inköp och den ekonomiska redovisningen. 
  
Den nya Skattmästaren har även fått i uppdrag att upprätta en gemensam under-
hållsplan för byggnader och anläggningar. Detta skall utföras lokalt tillsammans 
med varvskommittéerna i Bergvik, Rastaholm, Traneberg och Västerbron. 
Idag har vi anläggningstillgångar till ett bokfört värde av 9 465 TSEK som måste 
tas om hand och förvaltas på bästa sett. 
  
Hur ser då utfallet ut för årets fyra första månader per den 30 april år 2017? 
  
Tillgångarna uppgår till 10 963 TSEK fördelade på anläggningstillgångar 9 465 
TSEK, fodringar 322 TSEK, varulager 87 TSEK och kassa/bank 1 089 TSEK. 
  
Långfristiga skulder uppgår till 5 054 TSEK och kortfristiga skulder till 1 127 

TSEK. 
  
Intäkterna för perioden uppgår till 4 521 TSEK och kostnaderna till 2 109 TSEK. 
Ett Nettoresultat på 2 412 TSEK som är 679 TSEK bättre än ack. budget (jan-
april) på 1 733 TSEK. 
  
Sällskapets ekonomi för de kommande månaderna och verksamhets året 2017 är 
fortfarande stabilt. 
Det kan däremot alltid ske något extra ordinärt utöver plan som inte går att för-
utse. 
Detta måste vi alltid ha en väl tilltagen ekonomisk ”buffert” för. 
Alla inom sällskapet är beroende av våra 1614 medlemmars stöd och insatser, samt 
att vi verkar för ett gott kamrat- och sjömanskap.

Anders Ekemar skattmästare

Skattmästaren
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Ordförande har ordet
Som nyvald ordförande för Stockholms Segelsällskap vill jag först tacka för det 
förtroende jag fått och ser fram mot att tillsammans med styrelsen, kommitteerna, 
våra anställda samt alla medlemmar  fortsätta att utveckla vår verksamhet. Jag vill 
också tacka dom styrelseledamöter som avgick vid årsstämman för deras engage-
mang och stora arbetsinsats som de gjort för sällskapet under flera år. Styrelsen 
har nu haft ett konstituerande möte och ett ordinarie möte.  
 
Styrelsen består av totalt 15 ledamöter och det finns behov av en mindre styr-
grupp som bereder ärenden, planerar möten osv. därför har styrelsen bildat ett 
Adminstrativt Utskott (AU) som består av ordförande, vice ordförande, skatt-
mästaren samt kanslichefen. Vi kommer på detta sätt att effektivisera styrelsear-
betet. Styrelsen kommer gå igenom och prioritera vilka projekt som kommer att 
genomföras kommande år. Följande prioriteringar kommer att styra vilka projekt 
vi väljer att genomföra:  lagkrav, säkerhet, miljö samt ekonomiska värden.  Ekono-
min är som alltid viktig och kommenteras på annan plats av vår nye skattmästare 
Anders Ekemar. 

Men nog om styrelsearbetet, nu står vi inför båtsäsongen med dom flesta båtar 
sjösatta på Bergvik och Rasta. Sjösättningarna har som vanligt genomförts mycket 
professionelt av våra duktiga medarbetare. Det är nu som sällskapets alla fina 
verksamheter går för högtryck som seglingarna i Västerbrohamen och Bergvik, 
kurser för både ungdomar och vuxna, kappseglingarna med bas i Rastaholm och 
Västerbrohamnen samt inte minst seglarlägren för våra ungdomar och Rasta 
Training Camp. Jag kommer själv att delta i årets eskader som går till Öland. Vi 
hoppas naturligtvis på en solig och fin sommar med många besök i våra fina 
gästhamnar Västerbron och Rastaholm. Sällskapet har en stor verksamhet och 

måste becknas som en av dom ledande klubbarna i Stockholmsområdet. Verk-
samheterna  skulle ju inte vara möjliga om vi inte hade alla duktiga medlemmar 
som engagerar sig och lägger ner tid och arbete för att få det hela att fungera. Ett 
stort TACK till er alla. Som ordförande känner jag mig stolt att representera den 
här fina klubben. 
 
Lars Nordfeldt ordförande 
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