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tryck Karl Elias, ricoh.

Inlåst på toa – NEEJ! 
 
Det kan hända konstiga saker ibland. Olyckor av olika slag är en del 
av livet, och det är bara att hoppas att de är så lindriga som möjligt 
när de inträffar. Det kan vara en dörr som går i baklås, att grinden 
inte öppnar sig med ett “Sesam Öppna Dig”, eller att något går 
sönder i köket, att diskmaskinen inte gör som du vill eller att en båt 
blir påkörd.  
    Men en bra sak, när något tokigt händer… hör av er med ett mail 
eller samtal till någon i styrelsen och berätta, så att vi alla är bätte 
förberedda och kan ordna till saker och ting. Tack! 

 Sopsortering – JA!! 
 
Den stora “allslukande” sopcontainern på varvet kostar massor av 
pengar vid varje tömning. Vi kan kasta i stort sätt allt här (UTOM 
presenningar och miljöfarligt avfall!), för vi betalar för professionell 
källsorting vid avfallsanläggningen. Inte sällan 
finns det mycket konstigt i containern, som tv-
apparater, möbler och leksaker, förutom båt-
prylar. För att följa med i en miljöklok utveckling 
som vi alla är bekanta med, har styrelsen tagit 
beslut om att utreda ett eventuellt införande av 
sopsortering på varvet med specifika kärl  
för olika material – plast, plåt, glas etc.  
Mer info inför kommande säsong.

Nu har det redan blivit september och 
denna annorlunda sommar har nått sitt 
slut…  
Nu fortsätter en annorlunda höst och vi 
seglar alla runt som i okända vatten.  
Då är det extra tryggt att ha varandra – 
om än på lagom avstånd.

Det är kanske inte särskilt mycket jubel 
just nu, och detta är inte heller något  
jubileumsnummer. Däremot är det info 
om läget, om uppdragningar, årsmöte och 
“avståndstagande”. Och trevlig loggboks-
läsning! 
 
Med detta, kära LSS:are – läs, mys och var 
rädda om er. Tänd ett ljus i höstmörkret! 

  Redaktör´n  Mona Ryberg      Mail: monaryberg@gmail.com



INfo om höStEN på LSS… 

Fyren 3-20203

Nu har vårens sjösättningar klarats av, sommaren har passerat och det 
är dags för nästa fas, vinter. Båtarna ska upp på land och vi går in  
i stugvärmen och minns sommarens soliga dagar.  
En sommar som för många varit annorlunda, men kanske inte bara 
till det sämre? Det vittnas om att många medlemmar har varit mer 
än vanligt på sjön och i skärgården i år, och en del tillbringat ovanligt 
mycket tid med familjemedlemmar som också isolerat sig pga Corona-
restriktioner.

 
Utan tvekan har detta konstiga år påverkat oss 
mycket, snabbt och skoningslöst. Och det är 
förstås självklart att inte ens en liten klubb  
som LSS klarar sig utan att påverkas. Dess- 
utom tillhör ju många av våra medlemmar  
den “omtalade riskgruppen” för Covid-19. 
 
Bland annat innebar pandemin att årsmötet den 19 
mars ställdes in. Styrelsen har fortsatt sitt arbete 
med samma bemanning och plan som innan det 
planerade årsmötet.  
Men nu har vi planerat för ett nytt försök. Ett 
årsmöte istället för novembers brukliga höstmöte. 
Boka in redan nu, tisdagen den 17 november, 
klockan 18:30. 
Notera annan mötesplats – Larsbergs stora 
föreningslokal i Larsberg (mitt emot ICA).  
Detta för att vi ska kunna genomföra ett säkert och 
Corona-anpassat årsmöte. 
Kallelse kommer!

 
Nu är det dags för årets torrsättningshelger.   
På hemsidan finns planen för uppdragning på olika 
områden av varvsplanen och alla har fått info om 
uppdragningstider tillsammans med vinterfakturan. 
 
Helgerna som gäller är den 19-20/9, den 
3-4/10, den 10-11/10, samt lördagarna 
den 17/10 och den 24/10.  
För specifika uppdragningstider, se hemsidan.  
Och ja, caféet kommer att vara öppet, se sid 8 
mer mer info.

 
Fyren kommer nu i både digital och tryckt form 
och kommer fortsättningsvis alltid att finnas i 
digital form. Under hösten kommer man att  

 
digitalisera gamla nummer av Fyren för att 
kunna lägga upp dessa på hemsidan. 

 
Avgiften för icke genomförd arbetsplikt har  
diskuterats vid ett flertal tillfällen och möten. Idag 
är avgiften 1000:-, en summa som kommer klubben 
till gagn vid uteblivet arbete. Driften har noterat 
att det blivit allt svårare att få medlemmar att ställa 
upp på de olika arbetsplikterna. Därför är styrelsen 
i detta skede beredd på att fördubbla avgiften till 
2000:- . Mer om detta vid höstens kommande 
årsmöte. 
 
Planen att bjuda in nya medlemmar har varit  
på tapeten länge. I år har vi fått ett knappt 20-tal 
nya medlemmar som primärt är i behov av vinter-
plats. Vi kommer nu att bjuda in nya medlemmar 
regelbundet höst och vår. Det första mötet kommer 
att ske redan måndagen den 5 oktober.  
Välkomna, säger vi. Inbjudan kommer via mail.  
 

Vad som än 
händer med olika 
planer framöver så 
är våra medlem-
mars hälsa viktigast 
och utgångspunk-
ten för sällskapets 
verksamhet. 

Och för  
kontinuerlig  
information, besök 
gärna klubbens 
hemsida eller följ 
klubben via FB.

Johan Wadmark, ordf.

Foto: Felix Mittlemeyer, Pixabay

Text: Mona Ryberg Nordgren
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Några vana långseglare fick  
uppdraget att komma med 
förslag om en ungefärlig 
tvåveckorsfärd.  
   Nu, många år senare, pas-
sade det att ta fram en gam-
mal logg-bok från 2003 och 
tiden med min och Håkans 
båt, Hanse 37, Skuld.

Söndagen den 13 juli, på 
morgonen molnigt men skönt. 
Vi har inte långt kvar idag, till 
Granhamn. Det blir ’ett ben’ 
upp förbi Furusund, men sista 
biten kryss. Nu hade vinden 
ökat till runt 10 m/sek.  
   Vi tar ner segel och går in till 
Granhamn, en gammal klassisk 
hamn vid Ålandsseglingar. Där 
i en spegel ligger redan två es-
kaderdeltagare från LSS, Najad 
37 Erma och Dufour 36 Queen 
Mary. Det blev en trevlig kväll 
med bad, kaffe och mycket 
prat. Så anländer P28 Träsmak. 
Därmed är alla på plats.  
   Kvällsplanering kl 20. Vi ska 
gå iväg tidigt, väderutsikter är 
nordnordostlig vind, men vindar 
över 10 m/sek, 0%. Kanske ett 
’ben’ över Ålands hav. Vi får se.

Måndag morgon 14 juli  
Kl 05.55 ringer väckarklockan. 
Sjörapport och frukost.  
   Arne på Erma är redan ute och 
fixar segel, men tar ett morgon-
dopp och frukost när han inser 
att vi andra gör det. Strax före 
kl 07 lättar alla ankar. Vi går 
sist iväg, men passerar Träsmak 

ganska fort. Sen tar vi sikte på 
Erma, en bit utanför Tjärven, 
tätt bakom. Så går vi om och i 
samma takt som Dufour Queen 
Mary som startade per motor 
men satte segel vid Remmargr-
und.  
   Det blåser 10 m/sek nordlig 
vind och vågorna är korta, 
ganska skvalpigt. Efter ett par 
timmar blev det bättre. Hanse 
37 Skuld går som ’tåget’.  
   Framme redan kl 12.15 i 
Rödhamn. Hela eftermidda-
gen till eget förfogande. Första 
bryggplatsen är för blåsig, det 
’klatschar’ i aktern. Vi flyttar, 
mycket båtar vid bryggan men 
nu betydligt bättre för allihop. 
Även Träsmak kommer i mål, 
besättningen hade känt av 
vågorna, lite vita om nosen!  
   Hela sällskapet tar ett 
snabbdopp från klipporna på 
utsidan av ön och en liten prom-
enad över ön, för några är det 
första besöket här. Dagen avslu-
tas med gemensam bastu, alla 
elva besättningsmän, 8 vuxna, 2 

tonåringar och en 6-åring, ma-
kar ihop sig i vedbastun, härligt!

Tisdagen 15 juli vaknar alla 
tidigt, njuter av nybakade små-
franska som hängts på förstaget, 
levererade från boden.  
   Vi ger oss iväg vid 10-tiden 
men nu blåser det bara 3 m/
sek nord-nordost, så vi går per 
motor som alla andra. Sjökorten 
är knapphändiga. Lederna är 
noga utprickade, man lär sig 
fort. Träsmak, Queen Mary och 
Skuld går efter varandra eller 
jämsides, till naturhamnen vid 
Bänö ö. Här ligger redan Erma 
och en rad andra båtar. Det blir 
bad resten av dagen, +30 grader 
i skuggan. Rapporten säger att 
ett högtryck parkerat sig över 
Sverige, det märks även här ute. 
Kvällen bjuder på god mat, trev-
lig samvaro i Ermas sittbrunn och 
hundratals mygg. Men – utanför 
Ermas IKEA-myggnät! Mycket 
bra!

 

LoggboK från ESKADErSEgLINg med LSS 
Vårvintern 2003 fick några LSSare idén att anordna 
en eskadersegling till Åland och Finland. Efter lite 
turer fram och tillbaka anmälde sig fyra båtar.  
Nu började den stora planeringen!

Mari-Anne 
Roslund är 
mångårig 
seglare och 
LSS:are, där 
hela familjen 
är engagerad 
– nu sönerna 
Kristian och 
Magnus  
Roslund.  

Eskaderbad vid Bänö ö. Hästskobojar som flytetyg  
blev populärt i alla åldrar! 
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Onsdag 16 juli, strålande sol 
igen och knallblå himmel. Det 
har varit sommarens tropiska 
natt i Göteborg meddelas det, 
troligen även vid Bänö ö.  
   Idag är Träsmak först iväg 
följd av Erma. Vi går sist. Men 
ingen vind att segla på denna 
tidiga morgon, så motorn får 
värma varmvatten när vi går 
i leden österut. Väl ute på en 
fjärd ligger vi bara och skvalpar.  
   Så vrider vinden och ökar till 
hela 3 m/sek så vi sätter segel. 
Det blir till slut en skön seglats 
på halv vind. Alla knäpper med 
sina kameror ur olika vinklar. 
Det gäller att fånga grannen.  
   Vi går in vid Kökar, söderifrån 
till Karlby, på enslinjer. Sista 
biten ser ganska grund ut på 
sjökortet 1,2 – 0,3 m osv. Det 
finns i alla fall i verkligheten en 
farled utstakad. Annars hade det 
varit osäkert. Väl inne i hamnen 
bland pålar, förankrade vid en 
brygga går vi på en liten prom-
enad. Här är det som en i ’gryta’ 
och väldigt varmt. Vattnet är 
som ärtsoppa! Icke badbart. Tur 
nog finns duschar, det svalkar 
i fem minuter. Nu är det tredje 
dagen i rad med 28-30 grader 
varmt. Gemensam middag på 
bryggans restaurant. Hoppas 
nya myggnätet till förpiks-
luckan fungerar, för fötterna är 
sönderstuckna efter kvällen.  
   Mygg! Nya värmerekord. Vi 
har bestämt att inte stanna kvar 
utan gå iväg till en naturhamn 
och bada. 

Torsdag 17 juli är det soligt 
och varmt, ja nästan hett på 
eftermiddagen. Vi går mot 
Brunskär, över Skiftet. Havet är 
nästan helt platt men vi seglar 
ändå hela tiden, de andra puttrar 
iväg på motor. Vi hann inte till 
Brunskär men till Kuggholm och 
gick in till land där. En jätte-
härlig klippa för kvällsgrill. På 
efternatten börjar det klucka 
ordentligt i aktern, så vi flyttar 
oss runt hörnet några timmar. 
Det blev dåligt med nattsömnen.

Fredag 18 juli, samma väder, 
högtryck, ostvind 1-6 m/sek.  
   Vi kryssar till Korppo ström 
och seglar ifrån allihop, Dufour 
36 Queen Mary går inte lika 
högt i vinden. Så, framme vid 
målet och vid bryggan. Vattnet 
är avstängt, glassen slut i kio-
sken och det är väldigt dam-
migt av vägen bredvid. Vi lättar 
ankar igen och går tvärs över 
sundet till de andra båtarna 
som nu lägger sig på svaj. Det 
blir lite snurrande med ankar-
tamparna. Vi ror i omgångar in 
till en ’måshäll’ och grillar till 
middagen.  
   När solen gått ner kommer 
myggen, igen! Några av oss 
simmar tillbaka till båtarna, 
andra turas om och åker gum-
mijolle.

Lördag 19 juli, solen steker, 
men natten var lite svalare, bara   
+28. P28 Träsmak går till 
Brunskär och ska byta besätt-
ning på söndagen vid Korppo 
ström. Vi andra tuffar iväg i 
ostlig motvind i sunden, mot 
Gullkrona.  
   Ingen vind! Det blev motor 
hela vägen. Sista svängen in till 
fladen vid Gullkrona passerades 
via några ost-västprickar och 
hamnen var minst sagt fullpack-
ad! Det fanns inte många centi-
meter ledigt. Det blev en annan 

vik runt hörnet som fick duga. 
Bad hela eftermiddagen som var 
kvar. Längst ut på udden låg en 
huggorm och solade sig, och det 
fanns flera!

Söndag 20 juli bjöd på sol, 
svag ostlig vind. Idag är det 
mycket alger i vattnet, kändes 
inte bra för bad, dusch på akter-
däck. Så går vi iväg och in till 
hamnen vid Gullkrona. Vi ville 
verkligen dit och titta för det såg 
så idylliskt ut. Några andra båtar 
gick iväg på förmiddagen från 
bryggan och lämnade en liten 
plats för Hanse37. Andra tog sig 
in från en svajplats med jolle. 
Promenad bland några sjöbodar. 
Här finns sopmajor och här säljs 
fisk. Det finns en liten kaffe-
servering och en liten, liten 
’kofärja’ för barn över viken, 
styrd med rep. Ermas besättning 
provade. Vi gick upp till det 
lilla lotsmuseet, man måste 
hämta en nyckel för att titta in 
i museet, som var av formatet 
Friggebod. Så vi nöjde oss med 
utsikten. Inköp av halstrad fisk, 
bröd m.m. Det är väldigt glest 
mellan köpställen för mat. Tur 
att vi bunkrade ordentligt innan 
avfärden hemifrån.  
   Så lättade vi ankar och seglar 
iväg åt sydost. Kryss – förstås! 
Efter ett par tre slag vrider 
vinden och vi får ett ’ben’ ner 

Gullkrona, en ö i Skärgårdshavet,  
i kommundelen Nagu i Pargas i Finland.

Fyren 3-20205
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till Helsingholm, ca 7 distans-
minuter bort. Färdens kortaste 
sträcka. I fladen i norrviken 
guppar redan Erma och Queen 
Mary. Vi lägger till på deras an-
karkättingar. Lånar en gummi-
jolle och ror iland. Köper glass 
och tittar om det finns något 
annat ätbart, men nej. Området 
är ett gammalt fiskehemman 
som donerats till allmänheten. 
Tyvärr hade den tappat en del av 
sin charm efter 15-20 år, enligt 
Ermas besättning som varit här 
för länge sedan. Fladen är full 
av båtar och när P28 Träsmak 
dyker upp blir vi fyra båtar på 
svaj.  
   Himlen har för första gången 
på många dagar varit lite slöjad, 
men på kvällen blev det klart 
igen. Nu läggs kursen ut mot 
återfärd.

Måndag 21 juli ringer 
klockan 05.55 för sjörapport. 
Så kliver vi upp. Ve och fasa! 
Vattnet är helt täckt med alger. 
Gula enorma, geggiga sjok. 
Som ärtsoppa! Det blir inget 
bad, bara en minidusch. Efter-
som vi sitter ihop alla fyra båtar 
måste vi lätta ankar samtidigt, 
så iväg strax före sju.  
   Idag väntar en lång dag. Solen 
värmer redan, och det råder en 
svag, nästan obefintlig vind. 
Vi går norrut, bredvid leden, 
genar lite. Det går bra. Fortfar-
ande samma enorma algbälte. 
Passerar Pargas Port. Där finns 
en kiosk-affär och Dufour36 har 
gått in för att leta middagsmat. 
Falukorven hade åkt över bord 
dagen innan, gråluddig, men 
den flöt! Associationerna flö-
dade hos vissa.  
   Nu upptäckte vi en flad, utan 
alger. Vi stannade, stängde av 
motorn och badade i värmen. 
Sen går vi vidare per motor men 
runt kröken ligger de andra för 
ankar och badar, så vi stannade 
allihop. +24 grader i vattnet. 
Nästan osannolikt varmt, knappt 
några alger här och väldigt 
behagligt.  

   Sen blev det segling för alla, 
vinden ökade och övergick i 
en pinande motvind. Veckans 
längsta etapp 42 distanser. Vi 
klarade oss från några hotfulla 
åskmoln. In till Houtskär vid 
18-tiden på kvällen, en lite för 
lång dag för några.  
   Vi ankrar på redden utanför 
den s.k. hamnen, dvs en liten 
gästbrygga för småbåtar fram-
för en pontonrestaurant. Några 
besättningar valde den för kväl-
len, vi andra delade på medhavd 
oxfilé, inte dumt alls efter en 
lång dag. Så många soliga, 
varma dagar, det är nästan ofatt-
bart!

Tisdag 22 juli, flockas mol-
nen på himlen, här är det +22 
i vattnet. Vi tuffar iväg in till 
Näsby på Houtskär och jag hop-
pade av båten på en liten brygga 
och hittade en handelsbod 30 
m upp i backen. Här fanns både 
glass, ägg, juice m.m.  
   Sedan fortsatte vi i sunden 
västerut per motor mot Åland. 
Över ’delet’ (en fjärd vid 
Skärgårdshavet) mojnar vinden 
totalt, vi kommer ingenstans 
per segel. Hamnen på Kumlinge 
visade sig vara en fiskehamn, 

liknar en militärhamn, så vi letar 
i nästan två timmar innan vi går 
in i en grund flad och kan ankra. 
Vi är nu ensamma nästan över-
allt. Mycket få båtar är ute och 
rör sig och inga andra verkar 

våga prova att gå in i vikar som 
vi. Bad resten av dagen igen. 
Ett illtjut hörs – en orm kommer 
simmande i vattnet! 

Onsdag 23 juli, vaknade när 
det fortfarande var mörkt av 
smatter på rufftaket. Ökande 
vind, men fortfarande varmt i 
luften, ca  +20 på morgonen, 
+22 i vattnet och sydvind ca 6-7 
m/sek. Man varnar för åskskurar 
idag, mörka moln tornar upp 
sig. Vinden vrider senare mot 
sydväst, precis i den riktning vi 
ska, som vanligt. Vi går på mo-
tor tvärs över till Lumparland. 
Hittar in i en vik, bra för syd- 
och västvindar.  
   Här fanns några få hus, man 
ser dem inte ofta på öarna i 
Ålands skärgård. En hel del vass 
gör att vi ankrar på svaj.  
På kvällen samlas vi på berget 
på land, en gummijolle är bra 
att ha.

Torsdag 24 juli fortsätter 
värmen, solen flödar, en svag 
vind ökar till 6-7 m/sek. Sydväst 
igen, motvind igen. 
   Vi går till Mariehamn via  
Lemströms kanal. Där är det 
broöppning en gång per timme. 

Målet blir Österhamnen. Prom-
enad på stan, här är det varmt, 
kvavt! Besättningarna intog 
gemensam middag på en restau-
rant vid hamnen på kvällen och 
tog glass på stan. Musik hördes 

Lemströms 
kanal på väg 
till Mariehamn 
på fasta Åland. 
Vi går på rad 
och väntar på 
broöppning, 
en svängbro 
som öppnas 
vid behov. 
Najad37 först 
i kön.
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över hela hamnen. P28 Träsmak 
beslutade gå iväg tidigt följande 
morgon över Ålands hav.

Fredag 25 juli bjuder på 
disig himmel men fortfarande 
väldigt varmt ca  +25 grader 
på morgonen. En promenad 
bort till Skärgårdskvarteret som 
knappt öppnat. Tittar på gamla 
träbåtar. En sista glass på stan, 
tankar diesel och säger hej då 
till Najad 37 Erma som ligger 
kvar en natt till.  
   Vi går i motvind söderut ner 
till Rödhamn. Nästan tillbaka 
där vi startade. Nu fanns det 
plats på bryggan. Hittade en 
fantastiskt bra klippa en bit bort 
att bada ifrån. Åskan hänger i 
luften och nu var det +25 grader 
i vattnet! Har knappt varit med 
om en sådan värmebölja.  
   Vi delar ett avslutande glas 
vitvin i Dufour36 Queen Mary 
som också landat här på hem-
väg, ’Vattenskadat’ sägs det, 
kylen hade läckt, gett upp. Så 
avslutas kvällen.

Lördag 26 juli bjuder på en 
mulen morgon.  
   Vi är uppe kl 06 och är iväg 
runt kl 08. Dufour 36 Queen 
Mary har redan gått iväg. 
Regnet hänger i luften. Det blir 
syd-sydost över Ålands hav. 
Redan efter någon timme börjar 
det dock klarna. Strax efter 
13-tiden går vi in vid Tjockö. 
Hit kommer också Najad 37 
Erma senare.

Söndag 27 juli säger vi tack 
och hej då till sista båten i säll-
skapet.  
  Nu styrde vi kosan hemåt. 
Vinden har ökat ordentligt 8-10 
m/sek. Vi gör 6-7 knop på långa 
ben söderöver tillbaka till LSS.

En fantastisk upplevelse att 
segla tillsammans med andra, 
gå en bestämd rutt en period.  
 
Så… får du en chans  
– segla eskader!
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NågrA bILDEr 
fråN vår KLubb... 

Som sagt, något jubilumsnummer 
blev det inte, men här kommer en 
liten anspråkslös bildsamling från 
vår klubb. Här syns inte mycket av 
allt det arbete som frivilliga krafter 
lägger ner, utan här är det mer 
fest…  
Det har varit julluncher, grötfester, 
vårfester, medlemsmöte med till-
behör och så förstås kräftskivor 
med sång och musik på Ekskär. Så 
nog finns det gemenskap, alltid,  i 
vår lilla idrottsklubb! 
(År och identiteter,  
var så goda och klura!)

 

vårt klubbhus

Jullunch i libanesisk tappning

Senaste vårfesten!

Gröt-
lunch på 
Lucia

Väl-
besökta 
kräftkalas 
på Ekskär 
med 
sång och 
musik

Foto: Mona 
Ryberg 
Nordgren

passa på! tips och trixkväll 21/9!  
gunnar Carlsson ger smarta råd rörande uppdragning 
och vinterförvaring – vad göra med batteri, oljebyte och 
toa, mm? gunnar kan massor av bra trix och tipsar. 

måndagen den 21/9 kl. 18:30 i klubbhuset. 
Max 15 personer - först till kvarn. 
anmälan snarast till:  
sekreterare@lidingosegelsallskap.se
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Caféet fortsätter med uteservering!        
Under följande torrsättningshelger har caféet öppet: 
Lördagarna den  19/9 och 3/10. 
Hela helgen den 10-11/10 samt lördag den den 17/10, 
Öppettider från klockan 11:00 till 15:00.         
Under sjösättningshelgerna hade caféet öppet med uteservering, vilket fungerat jättebra. 
Tack alla, för förståelse och hänsynstagande. Nu under höstens torrsättningar gör vi på sam-
ma vis, och hoppas på bara väder. Vi fortsätter med beställning och servering via altan- 
dörrens öppning och vi sätter upp ett tält över dörren. Skulle vädret kräva viss inomhus- 
vistelse, gäller allmänna regler – att hålla avstånd, allt för att undvika ev. smittspridning.  
Klubbhuset kommer att vara öppet för nyttjande av de uppfräshade toaletterna. 

Hjärtligt välkomna, men på behörigt avstånd, 
              önskar Klubbmästeriet  
tillsammans med hjälpande arbetspliktande medlemmar!  
Ledigacafé pass finns i BAS, det är bara att skriva upp sig.

       Nu är det dags att byta ut nycklarna!
Så... nu är det äntligen dags att byta ut nycklarna så att vi får ett säkrare  
låssystem och bara en nyckel till de hus och områden som alla medlemmar 
ska ha tillgång till.  
 
Under torrsättningsperioden kommer Owe Hedberg och ytterligare  
en funktionär att finnas uppe i klubbhuset för utkvittering av de nya  
nycklarna, under följande tider:

 Lördagarna den 3 – 10  –  17 oktober 
mellan 10:00 – 12:00 (lunchpaus) 13:00 – 15:00 
 
Detta gäller vid utkvittering av ny nyckel: 
• Ta med din gamla nyckel.  
• Numret på nyckeln antecknas och du betalar mellanskillnaden för den nya  
    nyckeln, beroende på vad du betalat för din gamla nyckel.  
• Du skriver under att din nyckel är utbytt och betalar på plats med betalkort.  
• Har man flera nycklar att byta ut, ska samtliga medtagas vid tillfället. 
• Ytterligare nya nycklar som inte ersätter en gammal, kan kvitteras ut vid senare    
    tillfälle. 
• Under övergångsperioden gäller de gamla nycklarna.  
• När låskolvarna byts ut, gäller de nya nycklarna.  
              Mail om bytesdag kommer att skickas ut till alla medlemmar! 
• De gamla nycklarna slängs då i en för detta avsedd behållare vid grinden inne  
    på varvet och bockas sedan av enligt listan. 

Owe Hedberg jobbar 
för att skydda klubben 
så gott det går!

         
     nyCKELbytE!!

Foto: Pixabay
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… och så var det gRINDEN!
Vid ett antal tillfällen under sommaren har det var kris – medlemmar har inte lyckats  
öppna grinden för att komma ut från området! Eller in… Grinden har varit ett problem 
under en längre tid och det är markförhållandena som gör att grinden rör sig, beroende på 
vatten, torka eller is.  
 
Nu har man dränerat området och stagat upp grinden. Med varsam bestämdhet så funkar 
den bra - ibland ett tryck ner mot marken med foten och ett litet tryck in mot varvsområdet. 
Men, detta är förstås ingen bra lösning på sikt. Tyvärr gjordes det senaste beställningsupp-
draget inte riktigt rätt, vilket gör att problemen kvarstår.

Styrelsen har beslutat att begära in offerter på ännu ett 
nytt fäste av grindstolparna, där båda stolparna och grind-
skenan gjuts in i ett och samma stycke för att hela grinden 
rör sig som en enhet då marken rör sig. För marken kan vi 
inte göra något åt. Som alla säkert vet, varvsplanen består 
till stor del av rivningsmassor från gamla Klarakvarteren. 
Så det är gammal anrik mark vi beträder och har våra 
båtar på!

Detta blir dock aktuellt först till våren.    

BIld av Ylvers från Pixabay

2020 – inget bra år för stora kalas! 
 
Huruvida det finns några troll här på LSS, ska vara osagt. En och an-
nan “gammal veteran” har vi lyckligtvis, men inte tillräckligt många 
för att få till ett jubileumsfirande av klubbens 85-åriga segelhistoria 
här på Lidingö. Inte ens i tidningsform... Som sagt, vissa saker går 
det troll i!

Vårens 85-årsfest blev inställd, som så många andra fester och till-
ställningar detta år. Även kräftskivan på Ekskär, den 22 augusti, blev 
inställd trots engagemang från flera medlemmar. Klubbstyrelsen an-
såg sig inte kunna ansvara för en fest på klubbholmen. Men några av 
klubbens medlemmar var ändå på plats och njöt en och annan klo...

Och detta nummer, blir ännu ett info-nummer av Fyren, inget jubi-
leumsnummer. Men den som vill läsa lite om vad klubbens medlem-
mar samlades kring och gjorde förr, kan passa på att läsa Ann-Marie 
Roslunds berättelse om klubbens eskadersegling till Finland 2003! 
    
Det är bara att inse, utan varken ilska eller missnöje, att tiderna förändras. Numer tittar 
man inte tillbaka så mycket på vad som hände förr. Istället gäller det att titta framåt och 
planera för vad som kommer att hända. Och det är inte så dumt det heller. 
   Så kanske blev detta det sista uppropet till ett jubileumsfirande. Men det betyder inte att 
det inte blir någon form av kalas på LSS någon gång i framtiden, eller hur?!

Foto: Arkitektupproret
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Mastkranen 2020 – en lång historia på kort vis
Mastkranen, drygt 15 meter hög, behövde målas om. Jag blev till-
frågad av Owe Hedberg att leda arbetet. Först var det tänkt att ta 
ner kranen och göra ommålningen på arbetsplikter. Efter lite funder-
ingar bestämde Owe och jag att det skulle bli ett för stort och svårt 
jobb med tveksamt resultat med handjobb. Hur mycket tid och folk 
de skulle behövas för att slipa rörkonstruktionen och handmåla var 
svårbedömt, men att det skulle ta mycket tid insåg vi.  
 
Vi skulle förstås också vara väderberoende och att måla på kvällen är abso-
lut inte bra då det gäller stål eftersom det snabbt kan bildas fukt på ytorna 
när temperaturen faller. Vi bestämde oss för att lägga ut jobbet och sökte 
företag som ville lämna offert på jobbet. Lägsta pris blev LYBAB baserat på 
Lidingö, men en tillräckligt stor lokal hade de i Bro. Mastkranen lyftes ner med 
lastbilskran och lastades på trailerlastbil. Eftersom bredden i basen på mast-

kranen är över fyra meter behövde den vinklas upp för transporten.

Det var mer än bara målning som skulle göras, nytt linhjul och se över vinschen. Jag började samar-
beta med Lars Engström vilket visade sig lyckosamt eftersom han både har gedigen teknikkunskap och 
kontakter i mekanikföretag. Vi jobbade mycket tillsammans och var och en på sitt håll. En annan person 
som deltog med både råd, dåd och verktyg var Gunnar Karlsson.

Jag åkte ut till Bro flera gånger för att  
inspektera under arbetets gång. Vi skulle 
byta det skadade linhjulet för vajern i toppen 
av kranen. Linhjulet av aluminium var rejält 
skadat, en stor flisa borta i ena flänsen och 
lagringen totalt slut. Axelhålet cirka 30 mm i 
diameter och axeln 25 mm. Detta hade gjort 
att hjulflänsarna skafts ner mot stålinfästnin-
gen. Vi bedömde att de standardhjul i stål 
som fanns att tillgå inte skulle funka bra mot 
lyftvajern på grund av vinkeln mellan linan 
från vinschen till hjulet och från hjulet ner till 
lyftkroken. Ett nytt linhjul i aluminium med 
bronslager och ny axelbult tillverkades  
snabbt med Lars bistånd.

Vi passade även på att göra översyn av vinschen, 
tysk kvalitet från mitten av 80-talet. Det fanns 
dokumentation för vinschen i LSS verkstad och 
vi började skruva för att se över innanmätet. Vi 
hittade en avslagen flisa fån ett kugghjul och en 
avbruten låspinne i ett kuggdrev. Vi bedömer att 
dessa skador beror felaktig användning vid hand-
manövrering av vinschen. För att undvika skador i 
framtiden kommer handmanövreringen att gener-
ellt vara låst och instruktioner om hur man låser 
upp och kopplar in handdriften ska sättas upp i 
skåpet för manöverdonet.

Peter Elmström som 
fixat med mastkranen.
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En sammanfattning över vad som gjorts med 
och för mastkranen 2020. 
 
• Kranen sandblästrad och målad enligt färgsystem 
 för korrosionsutsatta miljöer 
• Nytt skydd av typ bryggfender i krantoppen  
• Nytt linhjul och axelbult 
• Ny lyftvajer av vridningsfri typ 
• Nytt lyftsling, klassad för lyft 
• Ny ”parkering” för slinget i gummifjäder  
 med ingjuten kätting 
• Maströrens förankring har fått nya rostfria bultar 
• Stagvajrarna har kompletterats med nya  
 vajerlås godkända för lyft 
• Översyn och reparation av vinschen; målning,  
 oljebyte och fettpåfyllning 
• Översyn av manöverdonen 
• Två nya belysningsarmaturer, en nedåtriktad  
 och en uppåt

Rapport från Driften
Lars Gunnarsson, klubben intendent och ansvarig i Driften är nöjd med 
sommarens arbete på klubben. Här kommer en kortfattade rapport om 
kirrat och/eller pågående arbete och planer. 
  
• En stor eloge, och ett stort tack, vill han framför allt ge Peter Elmström  
och Lars Engström för deras arbete med och kring mastkranen. Verkligen  
bra “fixat”, för en massa fix innebar arbetet – som Peters text visar.

• Länsgropar, för att försöka förhindra alltför stora vattensamlingar på varvsområdet, har  
det grävt och pumpar med dräneringrör har lagts ut. Nu hoppas vi att det ska funka bättre  
när höstoväder blåser in och när vinterns smältvatten sprider ut sig. 
 
• Den nya flytbryggan är färdigställd med tre nedgångar från den fasta bryggan. 
 
• Belysningen är fixad och Magnus Roslund har rattat traktorn och grävt för de nya stolparna 
som nu ger bra ljus på planen. Kommmande byte av beslysning blir så att bryggan blir belyst 
med liknande armaturer som vid infarten till varvet. 
 
• Arbetsplikterna har fungerat, hyfsat trots att inte alla arbetsuppgifter är helt säkra eller enkla 
att lägga på någon utan erfarenhet. Dock planeras ytterligare två aretsplikttillfällen in för bla 
schaktning och nerstängning av varvet för vintern. 
 
• Traktor och slamkrypare har varit på service och fått godkänt. 
 
• Sist, ett stort tack till de som ställer upp ideellt och jobbar för allas bästa på klubben.  
Det är värt oerhört mycket. Är du intresserad av ta ansvar för någon mindre del,  
hör av dig till Driften.

Text och foto: Peter Engström

Lars Gunnarsson.
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Nu när du håller detta nummer i handen, har startskottet nog redan gått 
av och vinnarna seglat in i mål. Det gäller det senarelagda Lidingö Runt, 
som LSS seglingskommitté hållit i under sommaren.

 
Tävlingsformatet har ändrats till enbart short handed. På  
det sättet är det möjligt att följa SSF’s Corona-riktlinjer med  
begränsningar om max 50 personer i tävlingsområdet.  
Prisutdelning och mingel på Foresta är tyvärr av samma skäl 
inställt. Nummerlappshämtning sker bara hos Captains, där 
även priser kommer finns efter tävlingen.

 
Banan är ändrad för i år. Starten går vid AGA och målgång sker 
vid Bosön. Detta har inte så mycket med Corona att göra, utan 
beror mer på byggnaden av den nya cykelbron. Men det är ändå 
intressant att se vad en ny bana kan innebära för tävlingen.

 
Landorganisation minskas till det absolut nödvändiga nivå.

 
I skrivande stund är 76 båtar anmälda. En del avhopp har regist-
rerats men också flera nyanmälningar. De flesta anmälda seglar-
na är positiva och glada över att kunna få segla. Några enstaka 
krav om återbetalning har vi tagit hand om.

 

 
 
 
 

Hälsningar
Kappseglingskommittén
Lidingö Segelsällskap
via Clemens Fleige,  

   kappseglingsansvarig LSS

Foto: Clemens Fleige

Starten sker vid  
AGA-området. Och 
familjen Fleiges fina 

vovve har gyllene 
tillfälle att hålla koll!    

                                                    

Pga brobyggt flyttas målgången till Bosön.

Så blev det av i alla fall: 
Lidingö Runt körs den 26/9!

För kontinuerlig, uppdaterad info,   
gå in på http://www.lidingorunt.se/

Ill: CleanPNG


