
Information till  alla medlemmar i  SSS •  Årgång 72 •  Nr  1

Fredrik Nyberg

Inloggning på medlemssidorna 1895

Då var tyvärr ytterligare en båtsommar över och 2018 version går till skillnad från förra året till 

historiens varmaste, med mer bad än segling.  Nu när sällskapets flesta båtar står på land vill jag passa på 

att tacka alla de medlemmar som tagit till sig vår information kring bottenmålning. Idag ser det ut som 

vi gått från ca. 50 % till 80 % av våra medlemar som väljer ett miljövänligt båtägande vilket är väldigt 

bra.  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.  

 

Till sist vill jag bara informera att vi från och med åraskiftet avsluta vårt Plusgiro

Viktiga datum vintern 2018-2019
 
24 :e november Flytande Glöggmässan i Tranebergshamnen 
8:e december  Julfest (inbjudan nedan) 

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

1:a februari  Sjösättningslistor offentliggörs 

20:e april Ungefärligt datum för sjösättningsstart 

Hej från kansliet INNEHÅLL
Hej från kansliet

Rasta

SSS träningsäsong
 
Bergvik
 
Traneberg 
 
Västerbron 
 
Lägerverksamhet 2018 
 
Miljö
 
Ordförande har ordet
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Sommarens väder har fyllt gästhamnen och de som gillar värme har haft fina da-
gar. Den ihållande torkan gjorde att vi införde grillningsförbud vissa tider och det 
efterlevdes i stort sätt.  

Efter upptagning av båtarna kommer vi att gjuta om de två första pontonerna på 
C-bryggan. Ytan är trasig och hotar att frostspränga pontonerna. Vi kommer att 
bogsera 2 pontoner från Bergvik. Dessa ska utöka antalet bryggplatser i Rastaholm.  

Det har varit en del stölder och senast stals 1700-talskanonerna utanför värdshuset. 
Efter diskussioner i Rastakommitten har vi beslutat att införa samma vaktsystem 
som våra hamnar i Västerbron och Traneberg.  Exakt hur kommer vi att återkomma 
om. Vi ser det också som en möjlighet att stärka klubbanda när vi får ta gemensamt 
ansvar. En grind med kodlås och som är stängd nattetid sätts upp vid huvudbryg-
gans början  

Fiske från våra bryggor har vållat en del besvär med drag som fastnat både högt upp 
i fall , i kapell och en stackars and . Vi kommer att sätta upp skyltar där det framgår 
att det inte är tillåtet att fiska inom området. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi ses på städdagen 10 november 

Rastakommitten

Rasta



 

• Träningssamarbete med MKS ungdomar i Laser.
• Fulltecknat på vuxenkurser i C55 under vårens helger (typ sant).
• Klubben utbildar tre nya instruktörer för 2018 års seglarskola och    
 träningar.
• Nyköp av en Tvåkrona till klubben.
• Klubben introducerar alternativet 5-dagars kvällskurs för vuxna i  C55 under  
 början av sommaren.
• Klubben investerar i en sjunde Laserjolle för träningsverksamheten
• Caroline Sköld seglar hem en 4e plats på VM i Finland i båtklassen Zoom8,    
 Caroline tävlar under grannklubben Kvarnvikens Båtsällskap, men tränar   
 aktivt 2 gånger i veckan hos SSS.
• SSS arrangerar träning och utbildning för våra tränare på     
 Rastaholm under början på augusti, landets klasstränare i     
 Zoom8 (Jonathan Åhlander) och 29:er (Charlie Ekberg) står för    
 specialiseringen.
• Oskar Krog Jensen blir andra junioren från SSS som påbörjar    
 sina studier och elitsatsning vid riksidrottsgymnasiet Motala Seglargymnasium.
• Tre nya tränare ansluter till SSS, redan starka, tränarstab. Klubben    
 välkomnar tränarna Gabriella Nordwall, Sebastian Pialot och    
 Emanuel Hjälm
• SSS kappseglare deltar i tävlings serien Division 1 på Värmdö hos klubben   

 VJS. En nationell ranking serie i båten C55.
• Under höstlovet i slutet på oktober arrangerar SSS tillsammans med   
 Svenska Seglarförbundet ett utbildningstillfälle för utbildningen    
 Tränare Grön. Den utgör första stegutbildningen för framtida    
 seglingstränare. 
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SSS träningssäsong



Bergvik
Höst igen och snart står är alla båtar uppe på land. Det har varit en varm och 
skön oktobermånad, precis som 2018 sommarperiod.  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 snart 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 
seglingsverksamhet 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 en hel del bränslestölder även i år och vi ser att vi till nästa 
år ändrar våra rutiner kring förvaring av bränsle. 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.

Nu hoppas vi på en fin vinter utan stormvindar och med lagom mycket snö!
 
Till sist en efterlysning och som ni ser nedan börjar det bli glest med 
funktionärer i Bergvikskommittén.  Ni som känner att ni kan lägga lite ideell 
kraf i SSS är hjärtligt välkommen med i gänget.  Kontakt med kommittén sker i 
första hand genom kansliet.  

Fredrik Stangebye och Martin Stålvant
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Västerbrohamnen
Efter en fantastisk fin båtsommar har nu hösten kommit och båtsäsongen nått sitt 
slut. I våra varv är det fullt upp med torrsättning av båtarna och allt arbete inför 
vinterförvaringen. Nu kan man bara minnas tillbaka och njuta av sommarens 
båtäventyr. 

 I västerbrohamnen har vi haft en bra beläggning av besökande gästbåtar i vår 
gästhamn, där våra sommarjobbande ungdomar skött verksamheten på ett bra sätt. 
Vi har många aktiviteter i hamnen med grillkvällar tillsammans med medlemmar 
och gästande båtar, samtidigt som segelsektionen har full aktivitet med olika 
seglargrupper. Vi är väldigt nöjda med vårt nya konferensrum och kök som gör det 
möjligt för segelsektionen att genomföra sina teorilektioner inför varje kvällssegling 
samtidigt som gäster och medlemmar kunnat använda köket för matlagning och 
umgänge.  

Vi inleder nu under hösten ombyggnationen av vår vaktstuga till bastu och ser fram 
emot att kunna basta i hamnen till våren. Vi avslutar säsongen med höstens städdag 
den 21 oktober och gör fint i hamnen inför vintern. 
Tack för denna säsong så ses vi i vår för en ny.

Tommy Thunberg Bertolone Intendent Västerbrohamnen
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Sommaren börjar övergå i höst och båtsäsongen är snart slut för denna gång.
Vi har en fantastisk period bakom oss med det perfekta sommarvädret som 
verkligen bjudit in till härliga båtturer, sol, bad och socialt gemyt i vår fina hamn. 

Underhåll och praktiska arbetsinsatser
Ingen välfungerande hamn utan ständiga arbetsinsatser! Under säsongen har 
vi bland annat reparerat, monterat och lagt ut bommar, lagat vattenläckage 
bakom vaktstugan. Tampar, låskättingar, kranar och fjädrar har rensats så även 
avloppsbrunnen efter larm och stopp. Elkablar har hängts upp mellan pontonerna 
i hela hamnen. Den ena flaggstången är åter monterad efter renovering av fästet. 
Under försommaren byggdes en gedigen och inbjudande terass där vi nu kan 
sitta och njuta av utsikten över hamnen. Allt detta är bara ett axplock av alla de 
arbetsinsatser och underhåll som gjorts för att allt ska fungera i hamnen. 
Hamnkommittén tackar för allas arbetsinsatser under säsongen! Ett speciellt tack 
till Roger Wallier samt Stefan Sandberg för era insatser med att bygga den nya 
terrassen samt för andra viktiga och praktiska insatser för Tranebergshamnens 
trivsel!

Välbesökta evenemang
De planerade sammankomsterna har varit välbesökta och uppskattade. Vårens 
städdag gick av stapeln lördagen den 21 april. Ungefär 100 medlemmar samlades 
i strålande sol för att hugga i med räfsor, krattor, skiftnycklar, disktrasor och 
glatt humör. Ett idogt fejande av hamnen inför den nya båtsäsongen. Lördagen 

den 12 maj arrangerade vi Hamndagjämningen. Grillarna tändes och ett tjugotal 
entusiaster samlades för en trevlig kväll med god mat, dryck samt Eurovision 
Song Contest på storbildsskärm. I och med det fortsatt vackra vädret kunde årets 
silllunch den 6 juni arrangeras ute på c-bryggan. Ett femtiotal medlemmar fick 
plats vid dukade långbord och kunde där avnjuta sill, färskpotatis, solglitter och 
klucket av vågor. Även den traditionella kräftskivan lördagen den 18 augusti var 
uppskattad och välbesökt med ett trettiotal gäster. 
Höstens städdag infaller lördagen den 20 oktober och vi ser som vanligt fram emot 
stor uppslutning!

Lördagen den 24 november när båtsäsongen definitivt är över och allas våra båtar 
är torrsatta gnistrar det åter i Tranebergshamnen -  Flytande Glöggmässan. 
Detta eldfängda evenemang syftar till gemenskap, möten, erfarenhets- och 
kunskapsutbyte för samtliga medlemmar i hela SSS även när båtsäsongen är över. 
Så väl som unga som gamla, barnfamiljer och alla båtentusiaster bjuds in till denna 
eftermiddag med start kl. 14.00. Varmt välkomna till 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 välkomna åter när vårsolen börjar värma nästa år.

Tranebergshamnen
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Lägerverksamheten 2018
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2018 var ännu ett lyckat år för SSS seglarläger på Rastaholm. I sedvanlig ordning 
bedrevs fyra seglarläger, två nybörjarläger i juni och två fortsättningsläger senare på 
sommaren i juli och augusti. Totalt deltog strax över hundra juniorer på sommarens 
seglarläger på Rastaholm. Inför sommaren stärktes ledarteamet med åtta nya aspiranter 
som nu är en del av SSS juniorkommitté. Vi välkommnar Ebba, Ebba, Elvira, Vendela, 
Mattias, Tyra, Victor och Hampus. Utöver detta nytillskott arbetade cirka 20 ledare på 
våra fyra olika läger under sommaren. 

Sommarens varma väder gjorde sig märkbar även på vår ö Rastaholm, för det mesta låg 
Björkfjärden utanför Rastaholm som en idyll. Endast vinden lämnade stundtals mer att 
önska. Som alltid seglades tvåkrona och optimist på våra nybörjarläger samt laser och 
tvåkrona på sommarens fortsättningsläger. I vår flotta som används på våra seglarläger 
2018 ingår 15 optimister 8 tvåkronor, och 5 lasrar. Det fina vädret och lugna vinden 
gav utrymme för många roliga aktiviteter på sjön, utöver seglingstävlingar arrangerades 
en hel del roliga seglingslekar så som kull, följa John och vattenkrig. Givetvis 
avslutades varje läger med de prestigefyllda lägermästerskapen, vi ser fram emot att få 
se ytterligare nya namn ristas in på vår vandringspokal. Stort grattis till vinnarna för 
respektive läger!

Utöver seglingen har en hel del annat skoj hänt under våra läger. Aktiviteter som 
5-kamp, fånarna på fjärden och disco för att bara nämna några. Lägersånger har 
sjungits runt lägereld och korv har grillats. Dessvärre fick grillningen utebli på 

sommarens läger 3 och läger 4 på grund av torka och eldningsförbud. Istället bjöds det 
på glass, frukt och kakor, ett härligt substitut i kvällssolen. 

Juniorkommittén tackar för denna sommar och längtar redan till nästa som kommer bli 
minst lika bra!



Miljö
Genom medlemskap i SSS har du förbundit dig att känna till och följa sällskapets miljöpolicy med tillhö-

rande miljöregler och ordningsföreskrifter. 

• Grundregeln är att respektive medlem är ansvarig för sin båt och att regler och lagar 

följs.

• Stockholms Segelsällskap har ansvar för att anläggningarna uppfyller lagar och rimliga 

säkerhetskrav.

• Medlemmar kan besluta att sällskapet skall inrätta anordningar som underlättar för en-

skilda medlemmar att följa lagar och rekommendationer. Medlemmarna måste i så fall 

vara beredda att ställa nödvändiga ekonomiska medel till sällskapets förfogande. Detta 

undanröjer inte medlemmens ansvar för sin båt och hantering av denna.

• Vid registreringen av upptagningen måste varje båtägare ange vilken typ av bottenfärg 

som båten är målad med eller om den är omålad. Det är en obligatorisk uppgift.

• 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 omhändertas. Bottenmålade med fysikalisk bottenfärg godkända för 

Mälaren får fortfarande tvättas som tidigare färg som innehåller koppar har varit för-

bjuden i Mälaren sedan 1992. Båtar som är omålade, eller som är målade med fysikalisk 

bottenfärg godkända för Mälaren, får tvättas som tidigare.

• För båtar som målas med giftfärg t ex för Östersjön eller Västkusten innebär det att 

dessa snarast ska lämna Mälaren efter sjösättning.

• Medlemmar vars båtar endast används i Mälaren rekommenderas att inte måla sina 

båtbottnar. 

 

Medlem som har målat båtbottnen med giftfärg får ej tvätta på sällskapets anläggningar. 

Om båtbotten skall tvättas innan upptagning måste det ske på extern godkänd anläggning 

alternativt att åtgärder vidtagits så att det farliga avfallet omhändertas (se ovan punkt 5). 

 
Stockholms Segelsällskaps regler för borttagning av giftfärger samt allmänt under-

håll

För att undvika spridning av giftiga ämnen bör båtens undersida samt sidor täckas. Slip-

damm, färgflagor och skraprester från borttagning av båtbottenfärger ska behandlas som 

farligt avfall. Slipmaskiner med sug för slipdamm skall användas. Allt slipdamm etc behöver 

inte vara farligt avfall men i de fall man inte vet vad båtbotten är målad med så räknas allt 

som farligt avfall. Vad gäller torrblästring av båtbotten så är det inte tillåtet på sällskapets 

områden. Båtens undersida samt sidor bör täckas även vid underhållsarbeten där risk för 

spill/läckage förekommer. Exempel på sådana arbeten är oljebyte, hantering av konserve-

ringsvätska, målning, förbättringsarbeten, skraparbeten och dylikt. Se därför till att täcka 

överallt där risk för läckage/spill finns och lämna in det uppkomna avfallet i kärl avsett för 

detta ändamål. 

 Förvaring av förorenat slagvatten skall t ex läggas i spilloljekärlet. Vid tvätt av båtdäck re-

kommenderas vatten och/eller biologiskt nedbrytbara produkter med ett neutralt ph-värde.

 Personlig skyddsutrustning vid underhållsarbete skall användas. Den utgörs aveltäckande 

kläder, handskar, glasögon, andningsskydd med partikelfilter vid slipning och gasmask med 

kolfilter vid målning.   
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Ordförande har ordet
Nu när vi kommit till oktober månad och det är tid för torrsättning känns den 
varma sommaren 2018 långt borta.
Under våren/försommaren har klubbkommitten i ett samarbete med 
Navigationsakademin genomfört navigationsutbildning vilket fått ett mycket 
positivt gensvar bland medlemmarna och dessa utbildningar fortsätter under 
hösten.  
 
För SSS del har det varit en traditionell sommar  med läger ute på Rastaholm som 
genomförts på ett mycket bra sätt av juniorkommitten.
SSS eskader genomfördes denna gång i Stockholms skärgård med Mona Klein 
som ledare.  I eskadern deltog sju segelbåtar och en motorbåt. Vi träffades i 
Fifång och seglade sedan norrut genom skärgården och avlsutning skedde på 
Blidö. Esakdern var som vanligt vädigt uppskattad av alla deltagare. Det går att 
följa eskadern via facebook som uppdateras av Marie Demselius. 
Höstrasta har genomförts med traditionella klasser som Neptunkryssare, Folkbåt, 
M30 och Smaragd. Välorganiserat och uppskattat av deltagarna!
Våra gästhamnar i Västerbron och på Rastaholm har varit välbesökta i det vackra 
sommarvädret. Värdshuset har varit öppet under sommaren vilket uppskattats av 
både medlemmar och gästande båtar. 
 
Värdshuset har som bekant varit till salu under en tid och verksamheten är 
numera såld. Delar av styrelsen har haft ett första möte med dom nya ägarna Jan 
och Angelica. Jan och Angelica kommer till att börja med driva verksamheten 
vidare på ett liknande sätt som idag tills man blivit varm i kläderna. Vi önskar Jan 
och Angelica välkomna och lycka till!  Vi tackar familjen Lau Nilsson för tiden 
som gått och önskar lycka till i framtiden!

I samband med ägarbytet har en besiktning av byggnaderna på Rastaholm 
genomförts och en underhållsplan har tagits fram. Byggnaderna är ju gamla och 
det finns en hel del underhåll som behöver göras. Detta kommer ske i den takt 
ekonomin tilåter. 

Under försommaren togs det väntade beslutet att genomföra moms på arrenden. 
Beslutet är definitivt och kan inte överklagas. SSS har genom avgiftshöjningar 
tagit höjd för att kunna klara den nya momsen. 

Planeringen för att utöka varvsplanen på Rastaholm har fortsatt och vi har nu ett 
godkänt marklov. Nästa steg är att ta markprover på området vilket sker under 
hösten. Till våren 2019 kan arbetet påbörjas. 
 
Sommaren är över men än kanske det finns tid för en tur i höstskärgården eller 
Mälaren innan upptagning.  

För styrelsen
Lars Nordfeldt
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