
FYREN
nr 1 - 2020
Medlemstidning för 
Lidingö Segelsällskap

 
  Årgång 65

kallelse till Årsmöte 19 mars!

Gör en långsegling 
runt Östersjön – en 
resa värd besväret.
            Rolf & Kersti berättar

 
    Planera för  
klubbkalas 16 maj! 
          Se sid 2

Nya lång-
bryggan 
snart på 

plats!

Skriv   
  upp!

Inspirations-

      läsning!
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20-talets första Fyr! 
  Nu kommer Fyren i fysisk form, på 
papper, tryckt av vår medlem Karl Elias 
(idag igång på jobbet igen och mår bra, 
om än trött när kvällen kommer). Men, 
Fyren kommer även till dig digitalt, så 
kanske har du redan läst den på datorn, 
paddan eller i telefonen, nu när du får 
den i brevlådan. Under detta år kom-
mer vi att distribuera Fyren på detta 
sätt, både i pappersform och digitalt via 
mailen, för att så småningom övergå till 
digital form helt. Responsen på “tes-

tutskicket” av fjolårets sista nummer i december, Fyren 4/19 – mottogs 
med flera positiva reaktioner. Som att ”det var bra, man kunde alltid ha 
den med sig, lätt att hitta telefonnummer och info.” Någon ville hellre 
ha Fyren i paddan än på papper. Hur som helst, detta år kommer Fyren 
ut i båda formerna. Hör gärna av er med idéer och tankar kring detta.    
    Mycket av fjolårets diskussioner på klubben, handlade om klub-
bens framtid – som idrottsförening vars funktion bygger på ideellt 
arbete. Den diskussionen lär nog fortsätta, men just nu handlar det om 
klubbens “dåtid” – 85-årsjubileet För klubbeN & Fest!   
    Jag har, efter lite snack med några av klubbens veteraner, åtagit mig 
att hålla i festarrangemanget. Några av er kanske minns 80-årsjubileet… 
det som inte blev, luften gick liksom ur. Nu gör vi ett nytt försök för alla 
som vill ha mer fest, mer gemenskap och mer “kul på klubben”.  
Pricka in lördagen deN 16 Maj redan nu – då blir det kalas på 
varsområdet för stora och små! Då ligger båtarna i sjön och vi kan 
vackla ner och sova i dem när vi inte orkar mer… Håll utkik efter 
inbjudan och tacka ja, pronto!  
                        Och jag kommer att behöva festsugna medlemmar  
                            som hjälper mig att planera kalaset! Maila mig! 
           Hälsningar från redaktör´n Mona – monaryberg@gmail.com 
  
 

lidingö 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:
Olle Nordlander:         070-628 51 24
Intendent:
Lars Gunnarsson         076-842 69 66
Klubbmästare:
Lotta Sydäng Melin      076-173 33 43
Kappseglingsansvarig:
Tf. Clemens Fleige        070-366 42 75
Ledamot:
Lena Atterling Utbult:   070-294 26 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
Trailer o STS-samordnare: 
Magnus Nordlund         076-818 78 90
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:          070-998 98 50
Stefan Velander:          070-607 11 97
Fastigheter:
Hans Nordgren:          070-511 65 22
Kappseglingskommitté
Ordförande:
Clemens Fleige:          070-366 42 75
Ledamöter 
Maria Qvitslund:          070-588 27 62 
Dan Olsson         070-590 13 55 
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: 0704-560 420 
E-post: monaryberg@gmail.com 
 
Nästa nummer – 2/20 – kommer ut i april 
med bla. referat från årsmötet, info om 
vårens sjösättningar och kalas. 

Hemsida: www.lidingösegelsällskap.se  
Webbredaktör:  
Fredric Behmer, 072-066 88 87 
Fredric Behmer – mail:  
webbmaster@lidingosegelsallskap.se 
 
tryck karl elias, ricoh.

Tjuvar och förbannade banditer!  
• På LBF har man gjort en genomgång av rapporterade och registrerade 
båtstölder på Lidingö. Det är ingen rolig läsning. Det visar sig att LSS  
ligger som nummer två av mest drabbade båtklubbar på ön! Bara BBK, 
Bosön har fler rapporterade stölder på sitt område. LBK kommer på tredje 
plats, men har inte många rapporterade motorstölder, kanske för att 
man där har en container och låser in båtmotorer. Sedan går det inte att 
komma ifrån att LSS ligger “lite mer skyddat” för tjuvarnas räkning med 
skogen i söder och fårhagen i nordväst.  
• Nytt låssystem är på gång och beställt, vilket kommer att ge en form 
av bättre skydd – inga gamla nycklar kommer att fungera i grind, mast-
kran och bod. Dock kommer vi att tillsvidare behöva behålla nuvarande 
gamla nycklar för att komma in i klubbhuset. Så släng inga nycklar, när ni 
sedan kvitterar ut ny nyckel. Info kommer. 
• Klubbmästeriet är ett trevligt, socialt uppdrag som har vuxit i omfång 
under åren. Lotta Sydäng-Melin känner att hon behöver dela lite på grac-
erna, då hon även håller i kommunikationen via FB. Så – det behövs en 
eller två personer som har lust att hålla i och dela på vårens och höstens 
totalt sex caféhelger under upptagning och sjösättning. Med någon 
ansvarig och gemensamma krafter är det inget tungt uppdrag. Men det 
är just de där “gemensamma krafterna” som är lite spridda… Hör av er, 
till Lotta eller till mig! Det är ett kul uppdrag i vårt fina klubbhus och hjälp 
med inköp och leverans av mat mm går att fixa! 
• Grinden har fått sig en törn – en bil rullade in i grinden. Ingen blev ska-
dad, men grinden fick en buckla, men är fixad när du läser detta.



KAllelSe till 
årSmöte

torSDAgen  

den 19 marS  

kl. 18:30

i KlubbhuSet

Förslag till dagordning medlemsmöte 19/3 2020

Med information från Lidingö Båtförbund och Lidingö Jolleseglare

§ 1 Årsmötets 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 senast 
 verksamhetsåret.* 
§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens och avdel- 
            ningarnas förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 
§ 9 Besluta om:  
a. Fastställa resultat- och balansräkning 
b. Disponera resultatet enligt förslaget i för- valtningsberättelsen 
c. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det  
           kommande verksamhetsåret. 
§ 11 Fastställande av avgifter. 
§ 12 Beslut om investeringar. 
§ 13 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. 
§ 14 Val av funktionärer. 
§ 15 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller  
           inlämnats till styrelsen av avdelning eller röstberättigad  
           medlem minst 21, dock att förslag om stadgeändring  
           eller upplösande av sällskapet skall inlämnas senast 30  
           dagar, före mötet. 
§ 16  Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras  
           om den ej finns med på dagordningen för mötet. 
§ 17  Mötet avslutas

 
Obs! klubben står för dryck och goda wraps till kvällen.  Vänligen meddela antal deltagare.  Vi efterlyser fler familjemedlemmar – som ofta är damer – ett litet extra välkommen till er, säger vi från klubben.

PaSSa båtarNa! 
Den milda vintern är försåtlig. 
Här tror man nästan att man kan 
sjösätta, men så kommer vintern 
och gör sig påmind i form av en elak 
vind från sydväst! Stormen Ciara 
har inte bara drabbat Europa och 
Västkusten, utan även vår lilla vik 
vid kyrkan. Alla har säkert varit nere 
på varvet när detta blad landar i  
respektive postlåda, men här 
kommer några grymma bilder från 
verkligenheten.  
Inga båtar sover i sina lugna bon 
under vintern.! 
Kolla era båttäckningar!

Foto: 10/2 –Magnus Roslund,  
från FB: Lidingösegelsällskap
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* Dokumenten finns  
tillgängliga i radiohyllan i  
klubbhuset samt på LSS hemsida.



Text & foto: Rolf  Wikström

 
En resa utmed Östersjöns södra och östra kuster 
är en resa i både tid och rum. Spåren efter det som 
drabbade människorna här i mitten och slutet av 
det förra århundradet finns kvar. Samtidigt möts 
den gästande seglaren av vänliga människor och 
en service som byggs ut och blir allt med lik den vi 
är vana vid hemifrån. Skyddade vatten och möj-
ligheter till fri ankring är det ont om, men desto 
mer gott om sandstränder. Man kan nästan påstå att 
hela kusten från tyska Flensburg i väster till lettiska 
Ventspils i nordost är en enda lång sandstrand.  
Mare Nostrum

På 1600-talet, när de styrande i Stockholm 
strävande efter att förvandla det fattiga Sverige till 
en stormakt, ingick tanken på att göra Östersjön till 
ett Mare Nostrum – Östersjön som ett svenskt innan-
hav. Men som vi vet idag, gick projektet i stöpet och 
därför kunde vi i somras besöka hela sju länder på 
vår segling runt Östersjön (det åttonde, ryska Kalin-
ingrad, ansträngde vi oss för att undvika).

Spår av den svenska stormaktsambitionen finns 
för visso på många ställen - ett Schwedenhaus i 
Wismar, en Gustav II Adolf-byst i Stralsund, en 
borgruin här, ett slagfält där. Men det är inte spåren 
av makthungriga svenskar som förskräcker utan 
spår efter krig och diktaturer, det som vi förskonats 
kanske just för att Mare Nostrumdrömmen sprack.

Ett av de mest gripande vittnesbörden är det 
judiska museet i Liepaja i Litauen. I några rum i 
en sliten lägenhet finns vittnesmål om hur nazister 
och kommunister i omgångar förföljt stadens judar. 
Av Liepajas 3 000 judar överlevde bara ett fåtal. En 
gammal man, en överlevare, och hans hustru visade 
oss runt och uttryckte tacksamhet för att det den 
dagen kom några till det anspråkslösa museet för 
att få veta vad antisemitism kan leda till.  

Minnen från hemska tider
Ett annat museum som vittnar om förstörelse och 

förföljelse är Andra världskrigsmuseet, som öppnades 
2017 i Gdansk i Polen. En spektakulär byggnad där 
inte bara hemskheterna i Polen utan i hela Europa 
framställs så realistiskt omskakande att vi inte klarade 
av att se allt som visades. 

Men det är inte bara förstörelsen under andra 
världskriget som satt sina spår i städerna utmed den 
tyska, polska och baltiska kusten. Den forna öst-
tyska diktaturen DDR, och den sovjetiska ockupa-
tionen, har lämnat slitna byggnader och illa under-
hållna gator i många städer.  

Sommaren 2019 hade lSS:arna Kersti Smas-Wikström och  
rolf  Wikström förmånen att ta sin Fantasi 37 ellinor på en  
tre och en halv månaders lång segling runt östersjön. Först  
så långt västerut som möjligt och sedan öster och norrut.  
Sju länder och cirka 2 000 distansminuter omfattade resan.

runt öSterSjön 
 – en resa genom tid och rum 

En sommar-
dröm att 
längta till!  
Vi fick tre-fyra 
timmar helt 
för oss själva 
på Utklippan.

Gdansk blev re-
sans höjdpunkt. 
Gästhamnen 
är visserligen 
liten, men man 
ligger verkligen 
mitt i den gamla 
stan, som är 
full av ståtliga 
byggnader. Här 
kunde vi stannat 
länge, men men 
det långa hop-
pet till Klaipeda 
pockade på…

Hohe Düne har över 900 båtplatser men ganska få för 
gästande båtar. Härifrån tar man gärna färjan över floden till 
trivsamma Warnemünde och med fördel också lokaltåget till 
storstaden Rostock.  
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Det är först 
på 2000-talet 
som städer som 

Wismar, Stralsund och Gdansk på allvar har börjat 
återfå sin forna glans. I till exempel Gdansk är den 
gamla staden som ett levande museum med sina 
barockfasader och utsmyckade palats, och då ska 
man veta att 70 procent av staden låg i ruiner när 
kriget tog slut!  
Förvånansvärt fina hamnar

Hamnarna då, hur är de? Jo, de allra flesta är 
välordnade och erbjuder gott skydd och som regel 
hade vi inga problem med att hitta plats, trots att 
vi var där i semestermånaderna juli och augusti. I 
Flensburg ligger man mitt i staden vid en kaj avsedd 
enbart för gästande båtar. I Stralsund gäller det att 
inte förskräckas av trängseln i Nordhamnen och helst 
komma när de som ska österut lämnar sina platser för 
att passa morgonens eller eftermiddagens broöppning. 
Hohe Düne vid Warnemünde är en jättestor anlagd 
marina med all tänkbar service men med ganska få 
gästplatser och så brett mellan pålarna att förtöjnin-
gen lätt blir kaotisk (vet vi av egen erfarenhet).   
Nya små pärlor

En favorit på den polska kusten är Kolobrzeg med 
en helt ok insegling och en välordnad och trivsam 
hamn. Staden upplevde vi också som trivsam och 
strandlivet var myllrande. Annars kan det vara kän-
sligt med inseglingen i förbluffande  
oskyddade hamninlopp i flodmynningar, till exem-
pel i Darlowo och Łeba.

Hamnen i Hel är lätt att anlöpa och gästhamnen är 
till synes välskyddad bakom en extra pir. Men vid 

 

minsta antydan sydliga eller ostliga vindar blir 
svallet på gästplatserna mycket besvärande. Och 
ett riktigt skräckexempel är hamnen i Mōntu på 
Saaremaas sydvästudde. Hamnen har nyligen blivit 
föremål för investeringar i kajer och kringutrust-
ning men är direkt farlig i allt annat än frånlands-
vind.  
allt från svajplats till kajplats 
Mest skyddat låg vi Ueckermünde Lagunenstadt 
i Stettiner Haff, i den ganska trånga gästhamnen 
i Gdansk (absolut mitt i smeten) och i den gamla 
hamnen i Klaipeda. Bättre är så kan man inte ligga 
med segelbåt!

Svajankring är ingen stor grej på den här sidan 
Östersjön och vi hittade bara tre platser som lock-
ade. Vi låg i Lyø bugt utanför Faaborg i Danmark, 
i Grossenbrode Binnensee på fastlandet söder om 
Fehmarn och i en vik av Achterwasser innanför 
Usedom. 

Mycket havssegling, och pengar!
Man måste gilla havssegling och helst ha gott om 

tid om man ska ge sig ut på en färd runt Östersjön, 
för det är en lång resa. Vi loggade nästan 2 000 
distansminuter innan vi var tillbaka på vår utgång-
spunkt i Gryt och vi var ute i drygt tre månader. 
Och det var inte gratis! Enbart hamn-avgifterna 
gick till över 20 000 kronor, men så tog vi det 
också sakta och låg kvar i hamnar längre än nöd-
vändigt för att hinna utforska allt nytt. Däremot är 
mat, öl och vin billigare än här hemma, för att inte 
tala om att äta på restaurang. 

Så vad blir slutsatsen? Var resan mödan värd? 
Ja absolut, förutsatt att man som vi hade förmånen 
av tid för långsegling. Annars kan kortare resor 
till Rügen eller Kolobrzeg direkt från Ystad eller 
Bornholm eller till Estland via Finland vara nog så 
upplevelserika alternativ. Vänliga människor möter 
man hur som helst var man än går iland hos våra 
grannar i söder och öster.

Andra värld-
skrigsmuseet i 
Gdansk är spe-
ktakulärt utanpå 
och djup omska-
kande inuti.

En liten bit uppför floden Uecker ligger Lagunenstadt 
Ueckermünde, ett par utgrävda kanaler som omger en liten 
semesterstad. Här låg vi som i ett badkar.

Seglingen till Klaipeda var lång men gick fantastiskt bra. Och 
väl framme kunde vi förtöja Ellinor i vallgraven i den gamla 
hamnen.
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Jobbet med LSS kappsegling Lidingö runt är 
igång för fullt. Och det är ett tufft jobb, som 
kräver mycket arbete – det ska jagas spon-
sorer, allt ska klaffa med anmälningar, kon-
troller, nummerlappar, auktoriserade domare 
mm. Men hemsidan är igång och funkar! 
   I år är jobbet lite extra klurigt med tanke 
på brobygget. Starten måste flyttas från 
nedanför Foresta, och så även målgången. 
Det är inte omöjligt att starten blir vid Dale-
num och målgången på Bosön, vilket kan ge 
en annorlunda och spännande bana. 
   Clemens Fleige sliter idag, tillsammans 
med kappseglingskommittéen, med att ro 
arrangemanget i hamn. Det behövs folk som 
hjälper till, och är du intresserad av att hålla 
liv i det som en gång var östkustens största  
kappseglingtävling, så hör av dig till  
Clemens – telefonnumret finns på sid 2. 

lidingö runt – lördagen den 9 maj!

Foto: Dan Olsson

Målgångsdomare i full aktion.          
                                                    Småbåtar inför målgången.

eller för allt i världen – nya värdar!  
Vi delar nu upp klubbmästarrollen och 
låter kaféverksamheten leva sitt eget 
liv. Det handlar om sex helger – tre på 
våren och tre på hösten – att fixa en enkel 
lunchmåltid, fika och bulle.  
   ett garanterat kul uppdrag  
(istället för vanlig uppdragning)!  
   Kontakta styrelsen för mer info.

Vi söker klubbens  
nya cafévärdinnor!

 Vårens sjösättningar!
aPrIL_____________________
24 Fre: träbåtar specifikt - ej café
25-26 Lör & sön: & café 

  MaJ______________________
1-2-3 Fre, lör & sön: & café
(ev svår tillgänglighet fram till LSS pga 
cykellopp på Lidingö den 2/5)  

     9 Lör: café ej inplanerat 
10 Sön: reservdag för extra   

        sjösättning___________________________
 Var redo! Och kom ihåg -  grinden kommer   

    att vara låst under sjösättningshelgerna. 

Alltså – inga bilar på området! 
  Mail har gått ut till alla medlemmar. 


