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Fyren, medlemstidning för LSS 
Redaktör och ansvarig utgivare:  
Mona Ryberg Nordgren 
Tfn: 0704-560 420 
E-post: monaryberg@gmail.com 
 
 
Nu utkommer Fyren endast digitalt. 
Beräknad utgivning av 3 2021 är september. 
 
Hemsida: www.lidingosegelsallskap.se  
Webbredaktör:  
Fredric Behmer, 072-066 88 87 
E-post:  
webbmaster@lidingosegelsallskap.se 

Facebook: Lidingö Segelsällskap
 

Kära LSS-are, 
 
Nu kommer här vårt andra 
digitala nummer av Fyren, 
något senare än utlovat.  
   Nu har våra båtar kommit 
sjön, och den iskalla våren 
har utbytts till plötsliga som-
mardagar. De gör i alla fall 
livet lite enklare och ljusare 
och farsotens mörker från det 
senaste året mildras något, 
både av sol, sprutor och lättade 
restriktioner.  
   Men vi är inte riktigt hemma 
än... om vi någonsin kommer 

att bli det? Dock har vi lärt oss något viktigt detta år – det är 
att leva i nu och ta vara på stunden. Så nu, låt oss ta vara på 
årets båtsäsong, göra strandhugg hos vänner och i vackra 
vikar och njuta av det goda som livet ändå ger. För nuet är 
kort, och livet, det är skört…

Skriv gärna och berätta om sommarens tankar, 
platser och upplevelser. Jag väntar, Mona 
monaryberg@gmail.com

 
Owe Hedberg har lämnat oss… 
   Det är med stor sorg som styrelsen meddelar av vår käre 
medlem, vän och trygge säkerhetsansvarige Owe Hedberg 
har lämnat oss. Trots all försiktighet och ansvar, som var  
så självklart för honom, drabbades han och även hans  
Gunnel, av den osannolika farsot som drar över världen. 
Owes hjärta och lungor orkade inte... 
  Owe var “så jävla noggrann” som vännen Torkel Florman 
så rakt uttrycker sig. Och Owes noggrannhet var till stor 
glädje och nytta inom vår förening… envist försökte han 
lära oss att skydda oss mot stölder, att sköta oss i mastskju-
let, att hantera nycklar och grinden och se till att vi alltid 
kedjade fast våra stegar så att de inte kunde användas vid 
inbrott och stölder. 
  Owe kom till klubben redan 1973 och blev snabbt en glad 
och viktig medlem, redo för upptåg och festligheter, ans-
var och hårt arbete. Båtar och båtliv var en viktig del för 
familjen, till exempel den fina Omega 42:an, ett självbygge 
som var hans stolthet. 
   Våra tankar går till familjen, till hans vackra fru  
Gunnel, till tvillingbrodern Ulf och till barnen, (bla dottern 
Pi, som fick sitt namn av sin finurlige far, eftersom hon 
föddes den 14/3 – Pi...  
   Han kommer att fattas oss länge.  
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När detta skrivs, är det den 9 maj, en söndag kväll med regn 
och rusk. Våra båtar är nu i sitt rätta element och värmen lovar 
att komma imorgon. Äntligen. Jag hoppas på en skön sommar i 
dessa föränderliga tider.  
 
   Vi hoppas även att hela vårt samhälle öppnar upp och att vi kan 
kalla till ett sent årsmöte under augusti månad, och hålla detta möte 
utan digitala hjälpmedel. 

Hälsa och säkerhet är viktiga för oss på LSS. Driften jobbar 
systematiskt med att gå igenom båtförvaring pallningsmaterial 
och bedöma vad som är säkert och ändamålsenligt. Vi har tagit 
fram gula västar för slipbasar så att ni lättare kan se dem och vara 
uppmärksamma på att det pågår någon verksamhet som kan innebära fara.

Vi har genomfört mätningar av bottenfärger (se sid 4) och dess innehåll av metaller enligt 
krav från kommunen på drygt 90 båtar som är äldre än 1993. Är värdena för höga kommer det att 
krävas åtgärder. En utredning kallad Skrovmålet kommer med krav och rekommendationer om 
åtgärder. Alla medlemmar som fått sin båt uppmätt kommer att få ett separat mail utskickat från 
klubben inom den närmaste tiden, gällande detta.

Under försommaren kommer vi att införa sopsortering, något som påminner om vad de 
flesta av oss redan har hemma med sortering av sopor i olika kärl. Bra miljötänk.

Under de senaste åren har det kommit nya klarlägganden kring allmännyttiga föreningar 
och skatteregler, vilket kommer att påverka oss. Hur LSS kommer att påverkas och vilka kon-
sekvenserna blir tänkte vi gå igenom på ett separat möte under augusti månad, kanske i någon 
nära i anslutning till årsmötet. Närmare info och kalleleser kommer att skickas ut.   

Vad betyder allmännyttig förening? En båtklubb kan anses allmännyttig om följande fyra 
villkor är uppfyllda: allmännyttigt ändamål, fullföljdskravet, verksamhetskravet och öppen-
hetskravet. Det krävs att samtliga villkor är uppfyllda för att båtklubben ska vara skattebefriad. 
Verksamheten i LSS kommer framgent att behöva redovisas i en näringsdrivande del som är 
momspliktigt och skattepliktig, samt en del som är allmännyttig och ideell. Vi kommer att gå 
igenom detta med möjlighet att ställa frågor. 

Ändamålskravet innebär att föreningens syfte ska vara allmännyttigt. Ett syfte som är till 
nytta för allmänheten kan till exempel vara idrott, kultur, politik eller religion. Föreningar vars 
syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen har inte ett allmännyttigt ändamål.

Syftet med verksamhetskravet är att säkerställa att den faktiskt bedrivna verksamheten är av 
rätt slag och att den i tillräckligt stor omfattning avser allmännyttig verksamhet. Verksamhetskra-
vet ställer krav på att den bedrivna verksamheten uteslutande eller så gott som uteslutande (minst 
90 procent) ska avse allmännyttiga ändamål. Det kan beräknas i form av resurser som pengar, tid 
eller arbetskraft. 

Fullföljdskravet innebär att minst 80 procent av föreningens inkomster ska användas till att  
uppfylla föreningens allmännyttiga syfte.

Öppenhetskravet innebär att föreningen ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar.
Som ni märker, det finns mycket för oss att sätta oss in i och nya tillvägagångssätt för oss alla 

lära oss. Som sagt, det är föreänderliga tider…
 

Seglarhälsningar,  
Johan

       Ordförande: Johan Wadmark
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XRF-mätningarna 2021 klara på LSS
 
Som redan meddelats, via mail och i Fyren 
1/21 så har det under våren utförts XRF-
mätningar på klubbens äldre båtar. Mät-
ningarna, äver kallade TBT-mätningar, har 
utförts av klubbens tre certifierade mätför-
rättare.

Totalt har 97 av klubbens båtar mätts och de me-
taller som man har tittat efter i deras bottenfärg-
rester är zink, bly, koppar och tenn.

Mätningarna har gått bra och gjorts inom den tid 
som fanns till förfogande utan att en extra hyrtid 
av mätverktygen behövde göras. 
Glädjande nog följer båtbeståndet på LSS också 
den vanliga trenden bland andra båtklubbar –  
dvs vi har inte fler båtar som påvisar rester av 
tennföreningar i båtbottenfärgerna än vid någon 
annan båtklubb på ön.

97 båtar i riskzonen 
Resultatet är dock blandat, man kan generellt se 
högre halter av koppar och zink bland färgerna än 
av bly och tenn. 
 
Av de 97 mätta båtarna är det totalt 11 båtar som 
inte ”klarar” sig under det gränsvärde som myn-
digheterna har satt.

Vad händer nu? 
Jo, LSS inställning, likt flera andra klubbar som 
inte tagit en egen ståndpunkt i detta, är att vi vän-
tar på riktlinjer från Lidingös miljökontor. Miljök-
ontoret i sin tur väntar förmodligen på riktlinjer 
från den rikstäckande utredningen ”Skrovmålet”. 
De håller på att utreda vilka saneringslösningar 
man ta fram och vilka krav man ska ställa på 
båtägaren att sanera färgen.  
Men det är i alla fall helt klart att sedan år 2008 
är det förbjudet att ha förekomster av TBT på 
sin båtbotten. Vissa båtklubbar kommer inte att 
sjösätta båtar som har för hög halt av nämnda 
metaller i sina båtbottenfärger. 

 

Identifikation krävs  
Sammanställningen av data är nu färdig och sk 
mätbrev finns ifyllda till varje båt som har mätts. 
För att dessa mätbrev, som är en värdehandling,  
ska kunna skrivas ut, signeras och kvitteras ut av 
båtägaren så krävs en del kompletteringar: segel-
nummer och/eller skrovnummer. 
   Vi har i dagsläget ägarnamn, båtmodell samt 
ungerfärligt tillverkningsår men nu är det viktigt 
att vi får in ytterligare information från samt-
liga berörda båtägare: segelnummer och/eller 
skrovnummer på båten. Detta är nödvändigt för 
att kunna knyta mätbrevet till den specifika båten 
i fråga.

Är du tveksam till vilket nummer din båt har? Ett 
tips är att kika igenom sina försäkringshandlingar 
där oftast skrov och motornummer finns anteck-
nat. 
Detta kommer naturligtvis kommuniceras separat 
med de medlemmar som berörs av detta, men du 
kan också höra av dig via mail till mig, Magnus 
Roslund.

TBT är  beteckningen på den giftiga organiska 
föreningen Tributyltenn, som man kan upptäcka 
genom XRF-mätning, dvs via ett sk. röntgen- 
fluorescensinstrument.

Foto: Pixabay

Har du frågor om nycklarna till LSS?  
Det var något som Owe Hedberg höll i med stort engagemang.  
I dagsläget, kontakta Fredrik Behmer: 072-066 88 87

Tips för den som inte vill bottenmåla:  
www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/hav/6-satt-att-slippa-bottenmala
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Rapport från driften och vårens arbete 

En enkelt rapport om statusläget på varvet kommer här  
från driftens ansvarige, Lars Gunnarsson. Kort sagt, läget är bra!

När detta nummer av Fyren, nummer 2 anno Corona 2021, utkommer  
i mitten av maj så kan läget på varvt enklast beskrivas enligt följande:  
ALLT UNDER KONTROLL!  

Årets sjösättning från slutet av april till början av maj, flöt på bra utan 
några stora insidenter. Men våra gamla kära slamkrypare, de kryper lik-
som på sista versen. Detta år var det en hydralslang som gav upp och fick 
lov att fixas innan sjösättningsarbetet kunde flyta vidare enligt plan. Men 
någon större dramatik var det inte, vi är liksom vana...

Nya flytbryggan längs viken, håller nu på att få elstopar med elurtag. Belysning på bryggan 
gjordes redan i höstas, med lyse ut mot bryggan och in mot land. Vi har fått en del positiva 
kommentarer om lyset på bryggan, så det känns som “om vi har nått land där”.  
   Elstoplarna på stora varvsplanen är värda att vara rädda om! På förekommen anledning har 
vi nu låtit tejpa upp stolparna med varningsband. Det har visat sig att stolparna åker på smällar 
både nu och då, av bilar, båtvagnar och säkert någon slamkrypare ibland. Till alla kommer här 
ett varningens ord: Passa elstolparna på varvsplanen!!  
   När detta skrivs har 3 arbetsdagar utnyttjats för klubben, 3 återstår. Vi har bland annat målat 
klubbhuset utvändigt och det börjar se fint ut på varvet. En del städning och plockning kvarstår.

Grinden, som var ett av vår käre vän Owe Hedbergs projekt, fortsätter enligt hans plan. Mot-
orn som ska installeras inväntas från Tyskland under maj månad och ska sedan bara monteras, 
så grinden räknas bli klar enligt plan under maj, senast tidigt juni.

Sist men inte minst… den som sjösätter en båt bör ha lite koll på båtstatusen. Tillsammans 
med ett härligt gäng klubbmedelmmar, räddades en av våra medlemmars båt som sjunkit och 
låg i marvatten. Nu ligger båten tryggt på land igen...

 
   Med denna rapport inför båtsäsongen, en önskan om allt gott och väl.

   Lars Gunnarsson

      Lars Gunnarsspn, intendent

Nu är elstolparna på varvsplanen tydligt märkta 
med varningsband. Var rädda om dem!

Klubbhuset har fått ny färg under en av våra arbets-plikter. 
Fint är det nu, både utvändigt och innvändigt.
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NY INFO OM LSS KAPPSEGLINGAR

Pandemilägget inskränker kappseglings-
verksamheten mycket. Efter regeringens 
förlängning av tävlingsförbudet tvingades  
vi att ställa in Lidingö Runt Sprint 2021 
den 8 maj. 
   Istället bjöd vi in till en träningssegling 
på samma bana. (Man kan tycka att det är 
ologiskt, men träningar förbjuds inte, där-
emot tävlingar).

Till seglingen den 8/5 kom ca 30 båtar till 
starten vid AGA. Det var sol och måttlig 
vind, vilket var perfekt för säsongen första 
segling.  
   Båtarna gick iväg i fyra starter, men andra 
starten med short handed var den största 
med flest deltagare. Det blev lite trångt 
med skrik och även en krock. (Tolkning av 
väjningsregler kan vara besvärlig ibland).

 
Båtarna gick i mål vid Bosön efter 2-3 tim-
mars segling och rapporterade själva sina 
tider för resultaträkningen. Jag tog själv 
emot sista båten med det enda “tuuuut” 
som hördes under träningen. Båten gled in 
i målet efter runt 4 timmar, en H båt som 
hade redan vid starten inte bråttom…

Stort tack till alla som ställde upp och 
hjälpte till, Linus och Johan på startbåten, 
Ulf och Conny på säkerhetsbåten, som 
följde med tålamod även sista båten.

Jag hoppas på ett förbättrat pandemiläge 
till sommaren och en vanligt Lidingö Runt-
tävling den 18 september och då behövs 
några funktionärer till. Hör av er om ni är 
intresserade.

 

Text: Clemens Fleige – kappseglingsansvarig på LSS

LSS sponsar Lidingö Jolleseglare med mycket 
pengar varje år. Det är LSS sätt att främja ung-
domsverksamhet i klubben. Så har du ungdomar 
eller barn som är nyfikna på att börja kappsegla, 
hör av er till Kappseglingskommittén!

 
Dessutom är Kappseglingsdivisionen i en fas av 
generationsskifte! Flera mycket erfarna funktion-
ärer har flaggat för att de kommer att lämna sina 
uppdrag och står tillbaka för att göra plats för nya 
funktionärer.  
   Det innebär att vi måste hitta nya krafter, nya 
medlemmar som vill engagera sig i verksamheten. 
Där finns många olika sätt att bidra. 
   Just nu söker vi personer som vill och/eller kan:  
a) ta över tävlingen som seglingsledare  
b) eller jobba med administration innan tävlingen  
c) eller fokusera på kommunikation och marknads-
föring.  
För mer information kontakta gärna:  
clemens@lidingorunt.se

Bilder från LSS träningsseglingsarrangemang som genomfördes lördagen den 8 maj. Foto: Ulf Florman
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HÄR KAN DU TÖMMA DIN SEPTITANK!

På Lidingö finns för närvarande bara  
septitanktömning på Bosön och i Käppala 
båthamn. Men i närheten av Lidingö finns 
det fler stationer, möjliga att utnyttja på 
vägen tillbaka. Vissa stationer är dock inte 
öppna för alla sorts båtar, så gå in på Trans-
portstyrelsens karta och titta själv.  
https://hamnkartan.azurewebsites.net/

Dags att bottentvätta? Skicka ett sms till 
71120 och skriv: ”havstulpan start” så får du 
information om tillväxten av halvstulpaner i 
din närhet.  

Var bottentvättarna finns kan du se på  
batmiljo.se

På Bosön finns en, annars är det Islinge 
(OKQ8-macken) som gäller på Lidingö.  
På väg hem till Lidingö kan Fisksätra eller 
Vaxholm vara bra alternativ för båtbotten-
tvätt. 

 
 
Info, text och bild från  
Lidingö Nyheter. Mer info finns även på  
www.lidingsosegelsallskap.se
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Inom kort har styrelsen sitt sista möte för vårsäsongen, denna gång – den första månda-
gen i juni (styrelsen träffas enligt gammal tradition den första måndagen varje månad) – 
kommer vi att ses IRL – på riktigt, i vårt fina klubbhus. Sedan blir det båtsemester!

Under det specialla år som har passerat oss, har LSS styrelse, precis som många andra före-
tag och föreningar, träffats via olika digitala plattformar. Styrelsen har trots detta känt att 
arbetet har kunnat flyta på riktigt bra, med de olika restriktioner som krävts, framför allt att 
hålla avstånd.  
    LSS har ju inte varit absoluta i sitt agerande med och mot medlem-
marna – vi har tex inte stängt klubbområdet eller vår klubbverksam-
het, bara anpassat den. Om detta kan det finnas olika tankar, men LSS 
styrelse finner nog att dess agerande har varit i linje med rådande rek-
ommendationer och tillräckliga för att upprätthålla en trygg verksamhet.  
 
Klubbens kafé under sjösättningarna, sköttes med beställning ute och utomhusplacering, 
av Lena Utbult och framför allt av Kennet Petersén, som tillsammans med arbetspliktiga 
duktiga medlemmar., fixade helgernas arbete. En  härlig ny macka med “matjesillgubb-röra-
mys” blev succé, tillsammans med kakor och hembakade bullar.  Men... att det blir någon 
gemensam kräftskiva på Ekskär i år är tveksamt. Besked kommer.

Snart går styrelsens arbete in  
 i sommarläge…

Det planerade nya systemet för hantering av sopor

I det förra numret av Fyren berättade vi om ett nytt system för hantering av 
sopor som kommer att innebära möjlighet att källsortera avfallet.  
Planen för införandet av detta ligger fast.  
Markberedning för uppställning av sopkärlen har påbörjats på den plats där  
vi hittills har haft vår container stående.  
Vi jobbar på att få 
igång det hela till 
sommaren. 

Pär Gunnartz


