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REDAKTÖRENs RADER

Så, då är sommaren över. varken i slutet av oktober eller i början av 
november finns det något hopp om en eftersläntrande Brittsommar.  

Och förresten står båtarna på land.  
Nu är det obevekligen endast höstskötsel som återstår – inpackning av båtar, 
städning och tömning av skåp och lådor, och förvaring av dynor. Allt, i väntan 
på nästa vår, och nästa sommar – då solen och värmen som ska smeka våra 
kinder och vinden ska spänna våra segel i en härlig slör! 

Handen på hjärtat, de där underbara, perfekta seglingarna som präntar in 
bilden av lycka i vår hjärnor, de är inte många. Men vi minns dem desto bättre. 
Oförutsägbara somrar, som denna anno 2012 – somrar som verkligen befäster 
ordspråket  “fånga dagen” – de är nog de allra vanligaste, även om vi inte läg-
ger dem på minnet.  
   Men jag minns flera. Sommardagar när ungarna var små och det var alltid 
tröja på. Och badstunderna varade någon kvart mellan regnskurarna och 
segelbåten vid bryggan tillhörde måsarna. Då var brasan i sommarstugan den 
skönaste värmen på kinden. (Det är ganska trevliga minnen de också).  

Men som sagt, även om vi inte har alltför mycket gott att säga om en som-
rar som denna vad gäller sjölivet, så lär de i alla fall oss att leva i nuet! Och i 
Stockholmstrakten har det inte varit allt för illa. Våra tävlingar, till exempel 
Klubbmästerskapet, bjöd på både sol och ömsom vatten, ömsom vin! (Rapport 
från LSS tävlingar 2012 i nästa nästa nummer).

Ändrade planer för utgivning av Fyren gör att utlovade presentationer av  
ytterligare funktionärer istället kommer i nästa nummer, i december.  
Har du önskemål om artiklar eller har bidrag till Fyren, passa på och maila 
mig. Seglarminnen, bra eller dåliga, och reflektioner – skicka in dem, eller 
maila mig bara för en kontakt.  
Adress: monaryberg@gmail.com

 
Mona Ryberg Nordgren 
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LSS styrelse och funktionärer  2012

Styrelse 
Ordförande: Bengt Gustafsson: 070-349 78 29   
Vice ordförande: Vakant 
Sekreterare: Marie Essman: 070-272 94 43   Kassör: Clemens Fleige: 070-366 42 75  
Intendent: Peter Elmström: 070-958 41 42    Klubbmästare: Ann F Götesson: 072-179 39 52  
Ledamöter: Patrik Björklund, Magnus Roslund, P O Stenberg. 

Driftnämnd  
Ordförande: Peter Elmström: 070-958 42 41  El: Bengt Behmer: 070-341 17 96 
Hamnkapten: Per Ålin: 070-816 42 89             Maskin: Lars Ekström: 070-346 34 64 
Miljö: Magnus Roslund: 070-211 68 91          Fastighetsskötare: Thomas Klang: 070-855 92 90 
Varvsbas: Kristian Roslund: 0734-481 359     Bojbas: Stefan Öblom: 070-727 27 78 
Färskvatten V/A: Vakant 

Kappseglingskommitté  
Ordförande: Patrik Björklund 
Ledamöter: Clemens Fleige, Dan Olsson 

Specialfunktioner 
Vaktchef: Owe Hedberg: 08-766 50 32 
Arkivarie: Vakant 
Besiktningar: Erik Dahlstedt, Pelle Brandt 
Utbildningsansvarig: Vakant 
 
(Den gamla titeln Stugfogde har för tydlighetens skull ändrats till Fastighetsskötare). 
 
 

 www.lss.a.se
– det är LSS hemsida. Där finns till 
exempel fina förslag på skärgårds -

hamnar, upp gifter om kappseglingar 
och mycket annat. Kolla!

 
Lösenord för inloggning till 

medlemssidorna på webbplatsen: 
Användarnamn: medlem 

Lösenord:1935

Glöm inte att meddela 
förändringar till kansliet. 
Adresser och telefonnummer  
kommer inte in i medlemsregister 
och matrikel automatiskt!  
Mejla till: register@lss.s.se  
vid ändringar, även en ny båt.  

Kenny Eriksson har lämnat oss. 

Kenny somnade stilla in i sitt hem 
i Sollentuna den 9/10. Han var en 
engagerad och mycket uppskattad  
LSS-medlem som under sina många 
år inom klubben gjorde stora insat-
ser. Inte minst deltog han gärna som 
funktionär vid olika kappseglingar 
och han hade alltid en hjälpande hand 
redo att räcka fram. 

Han kommer att 
fattas oss på LSS 
och vår tankar går 
till Margareta och 
hans familj.

Begravning 26/11 
kl. 11:30 i Sollentuna 
kyrka.             Fonus.
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KAllElsE till 
HÖsTmÖTE DEN 15/11 Kl. 18:30
i Lidingö Segelsällskap. Mötestart kl.19.00. Plats: LSS Klubbhus.  

enklare förtäring serveras från kl. 18.30.     Välkomna!!

Har du någon speciell fråga du vill ha 
svar på eller diskutera, skicka gärna 
in den till klubbens sekreterare, senast 
den 10/11 så att styrelsen hinner ta 
fram erforderliga svar: 
mia.essman@comhem.se

Några aktuella frågor som kommit upp  
och som är värda att prata om är bland annat: 
• diverse krav från Lidingö Stad (se båttvätten sid 7)  
• vårt behov av fler funktionärer  
• utbildningar - förslag om interna utbildningar mm 
• diskussionerna om sammanslagning mellan  
   SSF och SBU och LBF:s inställning till detta.  
   (se kallelse sid 7).

Dagordning
1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Godkännande av kallelse

4. Fastställande av dagordning

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

6. Val av justeringsmän, tillika rösträknare

7. Information och förslag från styrelsen

8. Övriga frågor 
 
  ––––––––––––––––––––––––– 
 
 ––––––––––––––––––––––––– 
 
 –––––––––––––––––––––––––

9. Mötets avslutning

Vill du vara med och 
påverka och bevara LSS? 
 
• Vi behöver en person för posten 
Arkivarie till LSS. Ett viktigt och 
roligt  uppdrag för den som gil-
lar ordning och reda och vara lite 
spindel i nätet. Det handlar om att 
samla protokoll och olika skrifter, 
Fyren, info och bilder mm från 
LSS. Arkivering sker i Lidingö 
Stadshus. (LSS är den enda båt-
klubben utan arkivarie och det  
är ett måste!) 
 
• Även posten Utbildnings- 
ansvarig är vakant. Det finns  
många tankar och planer för utbild-
ning inom LSS, så det är en spän-
nande och viktig roll i dagsläget.
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INbjuDAN TIll AmERIcAs cup!
I San Franciscobukten, nära Oakland, ligger Lidingös systerstad Alameda. 
Här finns ett stort antal båtklubbar och här arrangeras också America Cup. 
Det är kappseglingar och festligheter, och till dessa evenemang har vi fått en 
inbjudan från Island Yacht Club.

Året Americas Cup-tävlingar i San Francisco är 
avslutade, men från och med den 4 juli 2013 drar 
de igång igen. Info, för den som kanske vill göra 
ett besök…  
Hemsida: Alameda Yacht Club – www.iyc.org 
Hemsida: America Cup –  
www.americascup.com/en/events 
Mail: dave@virtualameda.com
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I Fyrens julnummer  
kommer eventuellt 
ett reportage från 
Alameda och 
Island Yacht Club.

Vårt svar till 
eskaderchef 
Kristen  
Soetebier i  
Alameda:

To
Kirsten Soetebier, CommodorIsland Yacht Club
1853 Clement Avenue, Building 14Almeda, California, 95401USA

Dearest Commodore Kirsten!
First of all, we want to thank you and all the other Commodores of the Yacht Clubs of Alameda, for 
the  kind invitation to the Americas Cup events in Alameda and San Francisco.It is delightful to receive such an invitation from collegues and sailors in our Sister City in California. 

It makes our great world a little smaller and comfortably warmer, we feel. It prolonged our sailing 
season to watch the homepages of your Yacht Clubs!
Not the least because of this, it is most frustrating to respond to your letter at this day, more than a 
month too late! There is no excuse, just an explanation – the letter was correctly bailed out at the post-
office, but due to vacation and negligance it was never delievered to me or the Yacht Club office. We 
do appologize!

Now the information is spread amongst LSS and the Yacht Club members. At the current time we do 
not know if any one of our memebers has the opportunity to make a visit. But if so, they will make 
their own contacts, preferable mailing you or Commodore David Bloch, concerning the matter.  
The inivitation is also forwarded to the other 10 Yacht Clubs on Lidingö. The editor of our member magazine, Mona Ryberg (monaryberg@gmail.com), would like to write 

about the Yacht Clubs in Alameda and she will contact you by mail.Once again, 
we are very greatful for the invitation and the contact, which hopefully can be the beginning of a new 
friendship between our Yacht Clubs and Sister Cities. 
And finally, best of luck with all your arrangements concerning the Americas Cup!

Sincerely

Bengt Gustafsson,  
chair
E-mail: sejd@tele2.se

Lindingö, September 10, 2012

From
Bengt Gustafsson, ChairLidingö SegelsällskapBox 1113

181 22 Lidingö, 
Sweden

i vårt svarsbrev bifogades också adresserna till Lidingös andra båtklubbar, samt  
Lidingö Båtförbund. Information om brevet inklusive vårt svar, har skickats till båtklubbarna. Nu är det upp 
till var och en inom klubbarna att ta de kontakter de vill. Men om någon åker till San Francisco och deltar i 
festligheterna, på ett eller annat vis – hör av er till Fyren!  
Från Kristen Soetebier har vi också nyligen fått ett mailsvar; att brevet kommit dem tillhanda och de hop-
pas att få se någon representant från deras systerstad Lidingö i Alameda.

klubbarna och personerna som fått informationen om inbjudan: 
Askrike Segelsällskap; Torbjörn Lidenklint, Bosö Båtklubb; Thomas Hasselberg, Käppala Båtsällskap; Carl-Gustav 
Lönnborg, Katrinelunds Båtklubb; Johan Fagerstedt, Torsviks Båtklubb; Per-Åke Persson, Sticklinge Udde Båt-
klubb; Jan Thuresson, Skärsätra Båtklubb; Lars Östervall, Lidingö Båtklubb; Magnus Holmgren, breviks båtsälls-
kap; Marcus Linderbäck, Talluddens Båtsällskap; Philippe Tamwelius, Lidingö Båtförbund; Christian Ehrling.   
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  Hallå, ladies och damseglare i LSS!
ni missade väl inte vår klubbmästare Anns inbjudan till en damlunch i
klubbhuset, söndagen den 28 oktober, klockan 12-15.00?
Sista anmälningsdag var den 23, men är du snabb kan du 
säkert hänga på. Det vore kul att ses!

Ring eller maila, snabbt!   Tel: 0721-793952
Mail: anngt6330@gmail.com
 

 
Lär känna 
LSS över 
en trevlig 
damlunch!
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NyA RIKTlINjER fÖR båTTväTT
nu har Havs- och Vattenmyndigheten, tillsammans med naturvårdsverket 
och Trasportstyrelsen, kommit med nya riktlinjer för båtbottentvätt. Dessa  
berör båtbottentvättning av fritidsbåtar och detta ska göras på ett miljö-
anpassat sätt. riktvärden grundas på bästa tillgängliga teknik i nuläget och 
kan komma att ändras framöver. Så påverkar de oss!

Grovt sammanfattat kommer detta att innebära att vi 
inte längre får tvätta av våra båtar på land. Detta måste 
ske på en speciell tvättplatta, där spolvattnet samlas 
upp och renas innan det går ut i marken. 
  
   Alla dessa åtgärder är förenade med stora kostnader 
för klubbarna. Båtklubbarna får själva uppdraget att 
hitta lämpliga tvättanläggningar för detta. Tvättanlägg-
ningarna kommer sedan att inspekteras av för detta 
utbildad personal för att se till att de fungerar på önskat 
sätt. 
 
ingen borsttvätt i sjön! 
Borsttvätt i vattnet kommer också att regleras, och får 
endast göras i en för detta specialanpassad bassäng där 
avborstat material från skrovet samlas upp i botten på 
bassängen, som sen bör slamsugas regelbundet. 

 
Lss ansvar 
    Enligt Miljöbalken, kap. 26, § 19, ska den som 
bedriver verksamhet i hamnen ansvara för att hamnen 
sköts enligt gällande krav och kontrollera att verksam-
heten inte medför olägenheter för folks hälsa eller 
påverkar miljö negativt. Det innebär alltså att det är 
LSS ansvar att sköta detta. Det betyder bland annat att 
vi måste ha skriftligt dokumenterade rutiner för skötsel 
och underhåll, med uppgifter om antal båtar som tvät-
tas, förbrukning av vatten och kemikalier, datum för 
tömning av slamskiljare och filterbyte mm. 
 
anLäggning redan 2014 
Redan under verksamhetsåret 2014 ska anläggningar 
och rutiner finnas och fungera för hamnar med fler än 
150 båtar, vilket därmed berör LSS.

ExtrA BÅtrIKSDAg oM Ev SAMMAnSlAgnIng

Härmed informeras Båtklubbarna inom Svenska Båtunionen om att 
extra Båtriksdag kommer att hållas då 11 av de 26 Båtförbunden  
lämnat in samstämmig begäran om detta.

De som begärt extra Båtriksdag är Blekinge Båtförbund, Gästriklands Båtförbund, Hälsinglands Båtför-
bund, Lidingö Båtförbund, Mälarens Båtförbund, Sommens Sjöråd, Vänern Väst Dalslands Kanals 
Båtförbund, Värmlands Bergslags Båtförbund, Värmlands Båtförbund, Västernorrlands Båtförbund, 
Östergötlands Båtförbund

Den Extra Båtriksdagen kommer att hållas söndagen 25 november 2012 kl 10.00 på Scandic Foresta,  
Lidingö. Kallade att delta är representanter från Båtförbunden.

Extra Båtriksdagen kommer att behandla följande två förslag (enligt ovan nämnda Båt-
förbunds begäran): 
1 Avsluta allt arbete för en sammanslagning med Svenska Seglarförbundet. 
2 Förslag till införande av ny § 20 i Svenska Båtunionens stadgar.

Komplett dokumentation i form av de fullständiga förslagen från Båtförbunden samt unionsstyrelsens  
yttranden över dessa samt övrig kompletterande dokumentation kommer att publiceras på  
www.batunionen.com senast fyra veckor innan Extra Båtriksdagens avhållande. 
Om ni, som Båtklubb, vill yttra er/diskutera förslagen enligt ovan skall ni ta upp det i ert  
Båtförbund som i sin tur representerar er vid den extra Båtriksdagen.
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• En spik i foten vill säkert ingen ha. Brädor med 
spikar som sticker upp kan punktera däck på kärror 
och fotsulor. 

• En massa skräp vill man säkert hellre ha i tryggt 
förvar i sopcontainern än rasslande runt fötterna när 
man går på området. 

Det finns mycket att tänka på när det gäller våra 
gemensamma utrymmen och området. Men jag vägrar 
att tro annat än att vi tillsammans kan skapa en miljö 
som vi alla trivs i. Vi i Driften ska försöka hjälpa till 
så gott vi kan och då blir det lätt lite förmaningar och 
påpekanden. 

Vi har en Hamn- och Varvsordning med föreskrifter 
för det mesta inom LSS som alla ska känna till. Se den 
som en liten hjälpreda för att skapa trivsel. Gör du din 
del på rätt sätt så blir din klubbkompis glad och gör 
”hen” (bra nyord) rätt så blir förhoppningsvis också 
du glad.

 
NYA ARBETSPLIKTSdAgAR 
Vi har lagt in ett par fasta arbetspliktspass efter 
torrsättnings-helgerna. Det blir söndagarna den 
28/10 och 11/11 mellan 12.00 – 15.00. Listor finns 
uppsatta på klubben. Det kommer även att finnas 
möjligheter att göra något på andra tider. 

Thomas Klang som är ny funktionär i rollen som 
fastighetsskötare kommer att vara samordnare för 
arbetsplikterna och det går att kontakta honom för 
att anmäla sitt intresse att göra arbetsplikt. Vi gör 
detta lite på försök och hoppas att det ska kunna 
fungera väl.  
Tel och mail till Thomas: 
08-778 60 71                thomas.klang@tradetech.se

 

STÄdNINg  
Bockgårdarna kommer att städas 
under arbetsplikter under perioden 
november till mars. Det finns massor att 
röja så det kommer att ta tid. Vill du ha 
kvar något, se till att det är väl samlat och 
märkt med ditt namn.

Snickarboden kommer också att grun-
dligt städas ur. Datum har vi inte bestämt, 
men se till att så snart som möjligt ta hand 
om det du vill ha kvar. Observera att snickarboden är 
inte ett förvaringsutrymme. Har du pågående jobb, 
sätt gärna upp en lapp med ditt namn vid dina prylar.

 
OLYCKOR! 
Vid torrläggningen lördagen den 13 oktober hade 
vi ett par incidenter som kunde ha gått riktigt 
illa. 

Det ena var en fallolycka från en båt som just pallats 
upp på sin vinterplats. Fallet slutade med att personen 
i fråga slog i ryggen mot H-vagnen som stod bredvid 
och ambulans tillkallades. En kontroll senare visar att 
pesonen klarat sig ganska väl ändå.

Den andra händelsen gällde en båtupptagning med 
slamkryparen där troligen ett par felbedömningar 
gjorde att slamkryparen, som var på väg upp ur vattnet 
lastad med båt, tippade till ordentligt. Incidenten 
ledde inte till några personskador eller omedelbara 
materielskador.

Tilläggas kan att vid höstens avmastningar har 
åtminstone en mast som lyfts fel tippat över och dykt 
med toppen ner i sjön. Tänk efter före.                              

         Bästa hälsningar Peter Elmström

INTENDENTEN HAR sluToRDET:

höSTmöTE
November tors 15 

STYRELSEmöTEN
November mån   5 
December mån   3

TORRSÄTTNINgSdAgAR 
Dessa avslutas inom den närmaste 
tiden. Som alltid är det viktigt 
att att vara förberedd. Detsamma 
gäller förstås inför sjösättningen. 
Glöm inte att kolla era båttäck-
ningar emellanåt under vintern.

KAPPSEgLINgAR 2012  
Rapport från årets seglingar  
i nästa nummer av Fyren.

AKTUELLA ARBETSPLIKTER                     
– anslås  fortlöpande vid mast-
skjulet samt på LSS webbplats.

AKtIvItEtEr unDEr hÖStEn 2012
t

HeJ ALLA I TrIVSeLKOMMITTÉn! Ja, du läste rätt. För just alla 
medlemmar i klubben kan göra sitt för att öka trivseln. Bara genom 
att tänka lite på hur man själv vill ha det. 


