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REDAKTÖRENs RADER
 
Här kommer årets första nummer av Fyren, med det viktigaste innehål-
let – en kallelse till årsmöte den 21 mars! kom, nya och gamla medlem-
mar. det är årets stora möte för att göra sin stämma hörd, för att lyssna 
vad som gjorts och vad som planeras för vår idrottsklubb.
   
I övrigt handlar det om våra tillförordnade klubbmästarinnas satsning på kurser 
i klubbhuset under våren. Vad sägs om en båtfixarkurs? Och hur är det, handen 
på hjärtat – känner du dig säker på livräddning?  det är ämnena för vårens två 
kurser på försök.
    En liten notis om den trevliga julbrunchen som ordnades den 16 december, 
finns också med. den var en lyckad variant av den traditionella slipbasskivan.  
    förutom en rapport gällande den förkrossande stormen alfride och de stölder 
som drabbat klubben under vintern, så har vi två tragiska förluster i klubben 
att notera. LSS medlemmar Mikael Linder och Håkan roslund gick bort före och 
efter årsskiftet. Båda är mycket saknade, och Håkan var en viktig, kär och hårt  
arbetande driftsmedlem. Han lämnar efter sig Mari-anne och sönerna Kristian 
och Magnus roslund, som jobbat och jobbar aktivt inom klubben. de fattas oss.
 
    Vi ses på årsmötet.   Mona  (monaryberg@gmail.com) 

(Återigen den vanliga påminnelsen – glöm inte att skriva om båtliv, sjöfärder och 
tävlingar i Fyren. Det finns många fina pokaler som Honörsnämnden vill dela ut 
bland våra medlemmar!)

Omslagsfoto: Kroatien, Mona Ryberg Nordgren 
och Peter Elmström.

Lidingö Segel Segelsällskap  
styrelse och funktionärer

Styrelse 
Ordförande:
Johan Wadmark         070-575 97 66
Sekreterare:
Kenneth Petersén        073-944 90 70
Vice Ordf:
Pär Gunnartz:         070-767 56 31
Kassör:
Eric Holmstedt:         073-030 96 98
Intendent:
Lars Gunnarsson         076-842 69 66
Klubbmästare:
Lotta sydäng Melin      076-173 33 43
Kappseglingsansvarig:
Vakant
Ledamot:
Lena Atterling Utbult:   070-294 36 82
Ledamot:
Fredric Behmer:         072-066 88 87
Redaktör Fyren, adj:
Mona R-Nordgren       070-456 04 20
driftsnämnd
Intendent:
Lars Gunnarsson          076-842 69 66
Varvsbas:
stefan Melin          070-738 11 22
Hamnkapten:
Per Ålin:           070-816 42 89
Miljö:
Magnus Roslund:          073-598 26 30
Säkerhet:
Owe Hedberg:          070-618 08 59
El:
Jan Ekström:          070-532 08 81
Maskin:
stefan Götesson:          070-328 0113
stefan Velander:          070-607 11 97
Fastigheter/trailar :
Hans Nordgren:          070-511 65 22
Kappseglingskommitté
Ordförande:
Vakant
Ledamöter:
Clemens Fleige:          070-366 42 75
Maria Qvitslund:          070-588 27 62
  
ekskär - tillsyningsman  
Leif Fryklund:             072-200 49 77 
  
adress: 
LSS, Ekebovägen 4, 181 41 Lidingö 
Fyren: medlemstidning för Lss 
Redaktör och ansvarig utgivare:  
Mona Ryberg Nordgren 
Torsvikssvängen 38 181 34 Lidingö 
Tfn: 08-84 34 99  /  0704-560 420 
E-post: monaryberg@gmail.com 
Nästa nummer är planerat för april/maj
Hemsida: www.lidingösegelsällskap.se  
Webbredaktör:  
Fredric Behmer, 072-066 88 87 
Fredric Behmer – mail:  
webbmaster@lidingosegelsallskap.se 

Tryck Karl Elias, Ricoh.

anmäL dig och KappSegLa!

i år seglas lidingö runt den 11 maj. 
 
det kommer att blåsa lagom mycket och solen ska skina 
över seglarna!  
du som brukar delta i denna traditionsrika segling kan 
anmäla dig på vår webbplats, www.lidingorunt.se. 
 
Många proffs deltar i seglingen runt ön och ännu fler  
entusiastiska amatörer.

Har du aldrig varit med tidigare, är det hög tid att testa din 
båt och dina färdigheter. 

Som medlem i LSS seglar du gratis.

på vår anmälningssida finns en länk för medlemmar som 
förenklar för dig.

I år arrangeras Lidingö runt för 71:a gången!
Text och foto: Dan Olsson
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§ 1 Mötets öppnande 
§ 2 upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
§ 3 fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
§ 4 fastställande av dagordning. 
§ 5 Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 
§ 6  Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet, samt rösträknare. 
§ 7  avdelningarnas och styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och  
 balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. 
§ 8 revisorernas berättelse över styrelsens och avdelningarnas förvaltning under  
 det senaste räkenskapsåret. 
§ 9 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
§ 10 fastställande av medlemsavgifter. 
§ 11 fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret. 
§ 12 Val av: 
 a. Sällskapets ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 2 år.  
 Ordförande väljs udda år. 
 b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. Kassör, klubbmästare,  
 kappseglingskommitténs ordförande 
 c. 2 revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta fall får inte styrelsen  
 ledamöter och ej heller avdelningarnas ledamöter delta. 
 d. 1 ledamot av 3 i valberedningen för en tid av tre år. En skall vara sammankallande.  
 En ledamot får vara styrelseledamot. 
 e. Erforderligt antal ombud till regional- och riksorganisationer samt sällskapets som 
 representeras i.   
§ 13 Val av funktionärer. 
§ 14 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av  
 avdelning eller röstberättigad medlem minst 21 före mötet. för förslag om    
 stadgeändring eller upplösande av sällskapet gäller 30 dagar. 
§ 15 Styrelsens förslag till nya stadgar för Lidingö Segelsällskap. 
§ 16  övriga frågor. fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på  
 dagordningen för mötet. 
 Mötet avslutas.

dagordning för Lidingö Segel Sällskaps årsmöte 2019-03-21

plats för mötet: vårt klubbhus! 
klubben bjuder på lättare 
förtäring som finns framdukad  
från klockan 18:30.

Hjärtligt välkomna! 
detta är ett bra tillfälle att träffa nya medlemmar och 
nya funktionärer inom klubben, göra sig hörd och få 
information om läget på klubben.

KaLLELSE till ÅRSmöTE i Lidingö 

Torsdagen den 21 mars kl 18:30 Segelsällskap 
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Verksamhetsberättelse för  
lidingö segelsällskap 2018
styrelsen har haft följande sammansättning

• Ordförande: Johan Wadmark 
• Vice Ordf: pär gunnartz 
• Sekreterare: Kenneth petersén 
• Kassör: Erik Holmstedt 
• Intendent: Lars gunnarsson 
• Ledamot: fredric Behmer 
• Ledamot: Lena atterling utbult 
• Ordf. i Kappseglingskommittén: vakant efter petri gabrielsson som avgick 17 aug. 
• Klubbmästare: vakant efter att godwish Lou avgick 7maj 
    styrelsen utsåg Lena utbult till Kappseglingskommitténs ordförande, tillika klubbmästare och Lotta Sydäng-
Melin adjungerades i egenskap av cafévärdinna till styrelsen fram till årsmötet. redaktören för fyren Mona ryberg  
Nordgren är adjungerad till styrelsemötena för info. 
• revisorer har varit rolf Engel och Mats Leander, revisorssuppleant göran Säwensten  
 Valberedningen har bestått av Magnus roslund, dan Olsson och Torkel florman.  
 antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 296 varav inga juniorer,  
 50 familjemedlemmar och 9 hedersmedlemmar.   
• Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda styrelsemöten utöver höstmöte.  
fyren har kommit ut med 4 nummer.  
I januari hade styrelsen tillsamman med driften en planeringsdag för årets kommande frågor. 

driften  
Året har präglats av stora förändringar och arbetsinsatser. det ursprungliga slipsystemet för torr- och sjösättning 
med dragna vagnar på räls har skrotats och ersatts av ett enhetligt system med sublift/slamkrypare. detta ökar 
säkerheten för klubbmedlemmar och båtar och ger större flexibilitet för torr- och sjösättningstider. Tidig torrsättning 
ger sen sjösättning och sen torrsättning ger tidig sjösättning.  
den mindre subliften (10 ton) har fått sin körkontroll med sladdanslutning mellan vagn och kontrollåda ersatt med 
en sladdlös enhet lika den som finns på vår 12 tons sublift.  
upptagningsrampen i öster är reparerad och förstärkt. Åtgärderna föregicks av kontroll av undervattensdelar och 
bärande konstruktion. 
Pontonen där flertalet båtar ligger förtöjda, har fått äldre bomma ersatta, även nya bommar har tillkommit för att 
öka säkerheten då båten är förtöjd, speciellt gäller de som ligger på utsidan. 
lars ögren, el-ansvarig har avgått ur driften. 
En allmän uppsnyggning inom området har varit en intention vilket delvis har lyckats. 
 
Ekonomi  
klubbens ekonomi är god. Årsmötet år 2017 beslutade att inte höja avgifterna. 
   under året har klubben investerat i en ny ramp där slipen har legat. utgiften för detta var 611 171 kr vilket över-
skred budgeten med 111 171 kr, bland annat orsakat av att den ursprungliga beställningen av rampen var 6 m för 
kort, vilket behövde åtgärdas vid påbörjat bygge.  
   rampen i den östra delen av varvet har genomgått en större reparation vars tekniska livslängd är okänd och fler 
åtgärder kommer troligen att behövas under kommande år. därför har resterande värde på den rampen skrivits av 
helt detta år. på samma sätt har diverse markarbeten avskrivits helt då det varje år behövs åtgärder på varvsplan för 
att hålla den i skick.     
   Oförutsedda åtgärder har finansierats ur anläggningsfonden. de åtgärder som avses är grusning av varvsplanen, 
borttagning av spår, undersökning av botten vid rampen, reparation av östra rampen och köp av en ny fjärrkontroll 
till den lilla slamkryparen. Totalt har 401 918 kr tagits ur anläggningsfonden. 
   Eftersom det inte längre finns planer på större investeringar, kommer anläggningsfonden byta namn år 2018 till 
reparationsfonden. detta då det finns anledning att tro att fler oförutsedda åtgärder kommer att behöva göras i den 
nära framtiden. 

Lidingö Segelsällskap
LSS, Ekebovägen 4, 181 41 Lidingö

 
övrig information till årsmötet 
kommer att finnas tillgänglig på vår  
hemsida samt vid mötet, detta gäller  
bla ekonomisk redovisning och det  
nya förslaget till föreningens stadgar.
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  Värdet på flaggor, mössmärken m.m. kommer att föras bort från lagertillgångar fram t.o.m. år 2018, då allt som 
tagits upp som lager inte ska säljas utan delas ut till medlemmarna, därefter finns det inte något lager. 
   årets resultat uppgår till 78 558,65 kr. Styrelsen föreslår årsmötet att balansera Årets resultat till nästa år. 
Någon anledning att för 2018 höja avgifterna finns inte.  
   den ekonomiska ställningen redovisas i balans- och resultaträkningen vid årsmötet. 

kappsegling 
lss har under året arrangerat lidingö runt, ostkustens största kappsegling både till antalet anmälda båtar och till 
antalet klasser.  arrangörsgruppen har bestått av dan Olsson, Clemens fleige och Mia Qvitslund. 
   LSS har många aktiva kappseglare som hävdat sig väl på kappseglingsbanorna. Medlemmar har bland annat 
deltagit i Lidingö runt, gotland runt, gullviverallyt, Ornö runt, Masters VM Laser med flera. Totalt har cirka 250 
båtar startat i av sällskapet arrangerade kappseglingar. Cirka 40 medlemmar har under året varit funktionärer vid 
olika kappseglingar.  
   klubbmästerskapet som brukar arrangeras under hösten fick ställas in då alltför få medlemmar anmälde sig. 
 
klubbmästeri 
Klubbmästeriet har under året ordnat med förtäring till 9 styrelsemöten, planeringsmötet i januari, ett informa-
tionsmöte för nya medlemmar samt kräftskivan på Ekskär.  
   lss välbesökta café har varit öppet kl.11:00 - 15:00 under sjö- och torrsättningsdagar med Lotta Melin som  
huvudansvarig under 2018. 
 
Fyren och lss webbplats 
medlemsbladet Fyren har utkommit med 4 nummer under året.  det trycks numera av LSS-medlemmen Karl 
Elias, vilket medfört att fyren inte haft några tryckkostnader för de 3 senaste numren. 
   Medlemsbladets redaktör och ansvarige utgivare Mona ryberg är adjungerad till styrelsen för att samla infor-
mation till fyren. 
   lss webbplats har under året fungerat väl och har fått ökat antal besökare från Lidingö. Löpande innehålls- 
uppdateringar har skett och daglig scanning samt Ip-blockering sker i syfte att minimera risken att bli hack-
ade eller att bli föremål för malware-spridning. Vi avser fortsätta med befintlig hostingpartner som är mycket 
hjälpsamma. 

 

 
 

efter ett tidigare omfattande byte av slipsystem har året präglats av ”ordning och reda”. Första arbets-
plikten rensade upp i bockgården. detta arbete fortgår. 
   • Ett försök att få varvsplanen fri från upplagda båtar sommartid har gjorts under flera år. Årets åtgärd 
blev att en större segelbåt gick iväg till skrotning genom ”Båtskroten” och en skrotningspremie. detta 
finns att läsa om i ”fyren”. 
    • Bojbåten fick en ny uppställningsvagn, peter Elmström stod för konstruktion och tillverkning. peter 
har även bytt virket på bryggan där de två stålbåtarna är  
förtöjda. 
   • En utbyggnad av den norra flytbryggan gjordes för att båtägare lättare skall kunna ta sig i och ur vid  
upptagning och sjösättning. 
   • Ett flertal bommar till långbryggan anskaffades och lades ut. Målet är att förse samtliga platser med 
nya bommar. prioritet är de platser som ligger mot farleden. 
   • Ett arbete med att bygga ett garage för slamkryparna påbörjades, det har grävts för plintar och dessa 
har kommit på plats. Bygget beräknas färdigställas under 2019. 
   • arbetsplikterna har som vanligt genomförts med gott resultat. utemöblerna målades, städning, 
bomutläggning, höstavslut med insamling av materiel. 
   • Traktorn har under året fått de redskap som underlättar arbetet med väghållning, tunga lyft samt 
gräsklippning, även ett bra underhållsarbete på fordonet har gjorts genom driftens försorg. 
   • Ett dräneringssystem på planen bestående av ett cementrör med dränkbar pump och evakueringsled-
ning grävdes ned. Visar sig detta vara effektivt kan ytterligare system tillföras. 
   • i övrigt så är underhållsbehovet stort inom hela området vilket gör att arbetsplikterna måste  
fulltecknas eller/eller utomstående aktörer kallas in.

Intendentens info om driftens insatser under 2018
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SpännandE pLanER föR KLubbhuSET!
den 18 januari hade LSS sin årliga planeringsdag. Styrelse, drift och övriga funk-
tionärer, träffades för en heldag inklusive lunch, och planerade för det kommande 
årets arbete. det gäller mycket kring säkerhet, driftens arbete och inte minst, vårt 
klubbhus. under flera år har det diskuterats behovet av att göra det mer trevligt 
och attraktivt att vara nere på klubben. det handlar om allt från lekplatser, toalett 
och avlopp och trivsam miljö. En grupp med Bengt gärde i spetsen, har tittat på 
olika behov och krav och vid mötet tillsattes en grupp bestående av Lotta Melin- 
Sydäng, pär gunnartz och Mona ryberg Nordgren, för att göra något åt klubbhuset.

  Nu är planeringsarbetet i full gång, och om allt går enligt planerna stängs klubbhu- set 
under några veckor i juni, då en målarfirma får i uppdrag att slipa trägolvet och olja detta, lasera väggarna gråvita 
och måla tak och fönster vita. Till detta kommer ny eldragning, nya armaturer och mattor mm. Tills vidare kommer 
toaletterna inte att åtgärdas, annat än att städas noggrant. Vi ser alla fram emot ett ljust och hemtrevligt klubbhus.

  I samband med olika möten gällande huset dök också behovet av vår- och ev. höststädning upp. Med klara 
instruktioner om vad som ska göras, så är detta från och med augusti ett nytt område som gruppen tänker kan 
åtgärdas och skötas via arbetsplikter via driften. det är bara att säga till! 

Vårens arbetsplikt i kaféet! är du intresserad av att hjälpa till i kaféet och bistå 
vår klubbmästarinna lotta sydäng-melin, så hör av er via FB eller mail till henne. Först till kvarn, gäller…

magnus Vild-nordlund, är vårt senaste förvärv till driften. Han har tilldelats den fina 
korttiteln tss – torr- och sjösättningssamordnare, och kommer därmed att jobba nära 
varvsbasen stefan melin. magnus bor på gärdet sedan något år tillbaka, men har ägnat 
de senaste 30 årens arbetstid på lidingö. nu har han gått i pension, ”fast av det märks 
inte mycket”, säger han likt mången pensionerad egenföretagare. den fria tiden, ja den 
tillbringar han helst på sjön i sin segelbåt, själv eller med goda vänner. seglat har han 
gjort sedan liten, och här på lss har han hållit till sedan 2003.

nu är du torrsättnings- och sjösättningssamordnare, inom driften. Vad innebär det? 
– att samsa ihop gamla och nya idéer. Vi och jag vill att torr- och sjösättning skall gå så smidigt som möjligt för 
både slipbasar och båtägare. Jag har en av klubbens ”knöligaste båt” (en gambler 37) så jag vet hur viktigt det 
är att det funkar bra att dra upp och sjösätta. det också en bidragande orsak till att jag bestämde mig för att gå 
med i driften och dra mitt strå till stacken.

Hur ser dina planer ut för sommaren? 
– Håller på att renovera teakdäcket, så vi får se om det blir någon sjösättning för VårSol i sommar...  lite galen 
är man, men det är nog en förutsättning för att vara på sjön och hålla på med sina båtar för några få dagar på 
böljan. Men en solig dag med 2-3 m/s spinnakern uppe med dubbla bommar, besättningen slappar, och isbitar 
i bubbelvattnet ....... och kanske en fiskbåts dunk på avstånd... och solcellen laddar – det är  värt allt jobb!

Vilken är din favoritplats i skärgården? 
– Tja, det är väl lite av en “affärshemlighet”,… men hela skärgården är fin på olika sätt, Stora Nassa till exempel.

Vi talar en del i  klubben om de nya tiderna och svårigheter att få funktionärer och vad vi ska göra för att få 
in fler ungdomar. Hur tänker du här? 
– Har talat med min dotter om det här med nästa generation, det blir inte lätt. det är väl egentligen bara att 
titta på sig själv, man blir bekvämare, och sjön är ju inte bekväm alla gånger, så några snabba lösningar har jag 
inte att erbjuda. Nu gäller först kommande sjösättning för min del.

LSS nye TSS – magnuS VILd-noRdLund

Text och foto: Mona Ryberg Nordgren 
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HLr-kurs 4/4

du kanske har sett den. Hjärtstartaren som  
LSS har i hallen i klubbhuset? Lyckligvis har vi 
inte behövt använda den någon gång (även 
om vi på LSS förlorat nära och kära medlem-
mar under vintern). 
   Men om olyckan skulle vara framme? Om 
någon plötsligt skulle drabbas av plötsligt 
hjärtstopp på området – vet du vad du ska 
göra då? Vi är många som kan det teoretiskt, 
men rent praktiskt...?

 
därför ordnar vi en HLr-kurs i april i sam-
arbete med röda Korset. det blir en kurs i 
elementär livräddning med hjärt- och lung-
räddning och demonstration om hur vår 
hjärt- och lungstartare ska användas.

 
kursen hålls torsdagen den 4 april, mellan  
klockan 19-21:30 (cirka)  i klubbhuset.  
Fika serveras. 
 
anmälan görs via lss Facebooks sida,  
där aktuellt evenemang skapas eller via 
mail: klubbmastare@lidingosegelsallskap.se

 
båtFixar-     
             kurs 25/4

Nu har du tillfälle att på gå en kurs som ger dig 
bra tips om lite allt möjligt - vi kallar den Båt-fix-
trix kursen.  
Våra medlemmar gunnar Carlsson och Magnus 
roslund bjuder på sina kunskaper. du får bland 
annat lära dig grundläggande om el och vi reder 
ut begreppen generatorer, solceller och land-
ström. Vi pratar om smarta och miljövänlig val, 
metoder och krav som vi har att leva upp till.

Har du frågor redan nu kan du mejla dom till 
gunnar Carlsson i förväg så vi kan försöka ha 
svar på dem.  
Mejladress:       g.carlsson@gmail.com

 
kursen hålls torsdagen den 25 april, mellan  
klockan 19-21:30 (cirka)  i klubbhuset.  
Fika serveras. 
 
anmälan görs via lss Facebooks sida,  
där aktuellt evenemang skapas eller via 
mail: klubbmastare@lidingosegelsallskap.se   

LSS aRRangERaR VÅRKuRSER!

Kurserna är kostnadsfria, men anmälan krävs. Vid förhinder, vänligen informera Lotta.

nu sätter klubbmästeriet igång med sin verksamhet. denna gång är det alltså under  
lotta sydäng-melins vingar, tillförordnad klubbmästarinna innan kommande årsmöte. det är  
alltid härligt med ny kraft och nya idéer. i vintras ordnade lotta en buffélunch för alla medlemmar 
istället för den traditionella slipbasskivan för slipbasar, något som blev populärt och välbesökt,  
ett drygt femtiotal besökare! nu kommer några fler idéer inplanerade för våren… Text: Mona Ryberg Nordgren 
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sedan senaste numret av Fyren, nummer 4 2018, har vi  
haft den trevliga nymodigheten med en julbrunch för alla 
medlemmar, istället för den traditionella slipbasskivan. Och 
den nymodigheten blev en succé. den 16 december var det 
öppet hus mellan klockan 12 och 16. det bjöds på glögg 
utomhus på altanen, och sedan var det bara att mumsa i sig 
av den framkörda maten som vår klubbmästarinna beställt.  
 
det annonserades om festen på LSS facebooksida och sedan 
i fyren. Till att början med var antalet anmälda lite tveksamt 
lågt, men efter annonsen i fyren plingade det till i Lotta Sydäng-

Melins brevlåda. drygt 50 personer kom till klubbhuset! det kom till och med snöflingor så 
fint några gånger under dagen! riktig julstämning, men ingen julmat - till allas glädje. Lotta 
Sydäng-Melin, Charlotte fardelius och Mona ryberg Nordgren var kalasets glittriga tom-
tenissar, men Charlotte ville inte vara med på fotot... 
   för den som undrar... slipbasarna fick sin speciella uppskattning i alla fall,  
i form av en flaska vin, som de tilldelades vid följande driftsmöte. 

slipBasskiVan BleV en  
uppskattad BuFFé För alla! 

stOrmen alFridas FramFart… 

OcH tjuVarnas FramFart… 

Text: Mona Ryberg Nordgren 
Foto: Lotta Sydäng-Melin

Wilma Westerberg var  
en av de nöjda gästerna.

alfride tog oss sannerligen med storm den 2 januari i år, den värsta på mannaminne! den nordnordostliga vin-
den nådde orkanstyrka på sina håll och slet med sig mängder av träd. Och även vår båtklubb drabbades. flera 
medlemmar fick sina täckställningar omkullvräkta och presenningar bortslitna. Varvsbasen dokumenterade och 
la ut någr bilder på Lidingö Segelsällskaps fB-sida. Några kommer här också – tillsammans med påminnelsen att 
kontiuerligt kolla sina båtar, särskilt efter ihållande snöoväder, hårt regnväder och stormande vindar!

 

Nu är alla ställningar åter stadgade och båtarna täckta. Vi inser att vi hade tur, det hade kunna gå mycket värre!

Tyvärr har vi haft en tråkig början på året (eller möjligen ett trist slut på det förra), genom stölder av motorer. 
Ett femtal motorer  har stulits och tydligen har man tagit sig in genom stängslet via fårhagen. Idag har vi inga 
känselkameror längre som vaktar över området, eftersom de inte fungerat enligt önskemål. Men stölderna och 
tänkbara åtgärder mot detta diskuteras på styrelsemötena. Men bästa rådet tills vidare – måla motorkåporna 
färgglada och fula, märk och demontera väsentliga delar av motorerna så blir de mindre åtråvärda. Tillfället 
gör ju tjuven och – ju sämre produkt som kräver fix och åtgärder – desto mindre åtråvärd.

Text: Mona Ryberg Nordgren 
Foto: Stefan Melin


