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Lidingö Segelsällskap – 2020-21 
styrelse och funktionärer

Styrelse 
Ordförande:
Krtistian Roslund        073-448 13 59
Sekreterare:
Gunnar Carlsson        070-535 87 29
Vice Ordf:
Pär Gunnartz:        070-767 56 31
Kassör:
Carl Svanberg        073-503 08 10
Intendent:
Lars Gunnarsson         076-842 69 66
Kappseglingsansvarig:
Clemens Fleige            070-366 42 75
Ledamot
Bengt Gärde:           070-817 71 41
Ledamot, webbansv:
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:
Olle Nordlander          070-738 11 22
Hamnkapten:
Stefan Velander:         070-713 96 71
Driftsinfo: 
Stefan Melin 
Miljö:
Magnus Roslund         073-598 26 30
Skydd:
Erik Holmstedt            072-066 88 87
El:
Jan Ekström         070-532 08 81
Maskin: 
Bernt Gabrielsson        072-566 06 82
Fastigheter:
Hans Nordgren         070-511 65 22
 
Kappseglingskommitté
Ordförande:
Clemens Fleige         070-366 42 75
Ledamöter 
Maria Qvitslund          070-588 27 62 
Linus Ljungblom         076-949 38 03 
  
Adress: 
LSS, Ekebovägen 4, 181 41 Lidingö 

 
Ekskärsansvarig  
Roger Teljfors:              073-952 89 66 

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. 
  
Hemsida: www.lidingosegelsallskap.se  
Webbredaktör:  
Fredric Behmer, 072-066 88 87 
E-post:  
webbmaster@lidingosegelsallskap.se 

Facebook: Lidingö Segelsällskap
 

Nya tag! 
 
Hej kära LSS:are… så 
var det klart! Båtarna 
ligger under sina 
vintertäcken och nu 
börjar drömmarna 
om nästa säsong. 
 
   Lite fix nere på 
varvet är det förstås 
kvar... presennin-
gar som dras över 

täckställningarna, oljetråg som ska tömmas, motorer som ska 
servas (allt på rätt sätt utan att inget onödigt gift släpps ut på 
varvsplanen, förstås).  
   Dock är det allra viktigaste just nu att tända ljus, äntligen få 
mysa med vänner och planera för en ny vår. 
 
   Det behövs även en ny vår för Fyren! Efter tio år är Fyren 
värd en ny engagerad redaktör som skriver om alla spännande 
saker som är på gång för vår klubb under kommande år!  
Det är ett superroligt jobb! (Är du lite nyfiken, ring mig!)  
Nu är det hög tid för mig att lämna stafettpinnen vidare  
och göra lite som Lucky Luke – segla mot solnedgången!

Må väl och var fortsatt rädda om er och tänd ett ljus i höst-
mörkret!

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

Fyren kommer numer ut endast digitalt och skickas ut via mail 
till samtliga medlemmar som finns enligt BAS-registret. 
 
Det jobbas med att få tidigare utgåvor av Fyren upplagda som 
pdf:er på hemsidan. (Mycket handlar om att redaktörn ska få 
fram de gamla numren och lämna dem till webbredaktören, 
men så kommer en ny Fyr i vägen...) Uppdraget är dock noterat 
och ska utföras. Fortsättning följer.

Som alltid tar en redaktör för Fyren tacksamt emot bidrag 
från medlemmarna. Återigen en påminnelse om de fina priser 
som finns att få, för vilka oftast endast krävs att man skriver ett 
inslag om i Fyren – långsegling, båtupprustning eller liknande.  
Kanske kommer vinteridet att ge inspiration...
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Ordförande har ordet
Hej vänner!

Ytterligare en båtsommar är till ända.  
För egen del blev det dryga fem veckor på sjön 
med Öregrund som nordligaste punkt. Både på 
vägen upp, och ner, stannade vi ett antal dagar i 
Söderarms skärgård och för er som inte hittat dit 
ännu så kan det varmt rekommenderas.  
 
De flesta av våra båtar står nu tryggt på land inför 
vintern. Stort tack till slipbasar och funktion-
ärer som arbetat hårt med detta. Själv hade jag 
förmånen att få köra några sliplag och samtidigt 
träffa många av er klubbkamrater. En skön bland-
ning av gamla, och ibland lite envisa rävar, men 
också många yngre medlemmar med huvudet på 
skaft och ett gott engagemang för att lagets arbete 
ska fungera bra. Det känns extra bra med tanke på 
klubbens utveckling och fortlevnad framgent!

Den 18 november är det som sagt höstmöte. Ta 
chansen och kom till klubbhuset för att ta del av 
vad vi i styrelsen och driften jobbar med just nu. 
Vi ses då!

Kristian

Nu är det dags för höstmöte 
torsdagen den 18 november!

Se dagordning på sid 9

Tid & plats:  
LSS klubbhus. Höstmötet börjar 19:00. 
Från kl 18:30 lättare förtäring  
OBS! En föranmälan måste göras! 
Mail till:  
klubbmastare@lidingosegelsallskap.se 

Krisitians semesterhem, Daphne.
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Kristian Roslund, ordförande 
Kristian Roslund bor i Mosstorp, är 42 år, gift och har fyra barn. Till 
yrket är han ekonom och numer konsultar han inom styrnings- och 
ledningsfrågor. Minst 26 år har han varit medlem i LSS och har 
tillsammans med sin hustru Heidi haft flera segel- och motorbåtar, 
just nu en Delphia 1050. Hans engagemang i klubben är genuint 
och började tidigt. Han har haft flera olika uppgifter inom klubben; 
varit slipbas, varvsbas, ledamot i honnörsnämnden och nu senast 
har han haft rollen som LSS representant i Ekskärsgruppen.

Du har varit med tidigare, både som varvs-
bas och suttit i valberedningen och hon-
nörsnämnden. Nu ger du dig in mitt i lejonku-
lan. Vad lockade dig? 
– Det var tredje gången jag fick frågan och jag 
tycker om att vara med att påverka istället för 
att gnälla så nu när barnen blivit lite större 
kändes det naturligt att tacka ja. 

Vad skulle du kort vilja säga är bäst och 
sämst med LSS? 
– Bäst är helt klart utbytet med klubbkam-
raterna som jag lärt känna genom åren även 
om jag tror att det finns en del att göra för att 
skapa sammanhållning hos nyare medlemmar 
framgent. Sämst är de fåtal som inte respe-
kterar att det finns gemensamma spelregler 
att förhålla sig till när man är med i en båt-
klubb. 

Vilka är klubbens främsta utmaningar de 
närmaste fem åren? 
– Som för alla föreningar är det återväx-
ten avseende funktionärer även om det är 
glädjande med flera nya medlemmar i både 
styrelse, drift och som slipbasar. Vi kommer 
behöva bli fler på sikt.  Även det faktum att 
ryggraden för vår verksamhet, upptagnings- 
och sjösättningssystemet har ett behov av 
reinvestering är en utmaning.

Vart åker du och familjen helst när du är ute i 
skärgården? 
– Norra skärgården är fin och det är mycket 
färre båtar där i högsäsong. Sen vill jag såklart 
även slå ett slag för Lidingö båtförbunds 
klubbholme Ekskär. Jag har hittills varit LSS 
representant i Ekskärsgruppen och när jag nu 

tar över ordförandeskapet vore det fint om 
någon annan skulle vilja axla den, inte speci-
ellt betungande, rollen. Den som är intresse-
rad är välkommen att höra av sig till mig.

Vad gör ni helst när ni inte är på sjön? 
– Då blir det en del pyssel med vårt snart 
80-åriga hus och så brukar vi åka skidor på 
vintern.

Favoritmat? 
– Jag är en allätare och jag gillar att laga mat. 
Skaldjur är trevligt….

Corona-pandemin har påverkat oss mycket 
på olika sätt. Något som blev bättre än 
väntat, och vad har varit svårast under peri-
oden? 
– För min del är det mest hemarbete som har 
påverkat även om alla restriktioner ang. att 
ses fysiskt har varit påverkande. Det har bitvis 
varit enklare att få ihop vardagen och jag har 
sparat en hel del restid men samtidigt tappar 
man i längden en dimension av att inte ses 
fysiskt. Det gäller i många sammanhang och 
inte bara i arbetslivet. 

Vilken är den senaste du bok du läst/lyssnat 
till? 
– Mr. Mulliner har ordet av P.G. Wodehouse. 

Vilken är den största längtan just nu? 
– Lite tråkigt svar kanske men just nu längtar 
jag efter att höstfix med båten blir klart, att 
pressen är på och de sista sakerna inpackade i 
förrådet. Sen kan man använda vintern till att 
drömma om nästa sommars eskapader. 

DEN NyA StyrElSEN 2021-22
Här, på följande sidor kommer här en lättare presentation av den nya styrelsen,  

av vilka några är väl kända från tidigare funktionärsroller, andra nya. Vi börjar med nye ordföranden 
som har en lång familjetradtiion inom LSS.

Fyren 4-2021
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DEN NyA StyrElSEN 2021-22
 

Den försenade stämman den 9 september, skakade om lite i leden och nu är den nya styrelsen i  
full gång med sitt arbete inför den kommande säsongen, och så förstås med arrangemangen för  
en smidig och fungerande torrsättning som nu har avslutats.

Vissa ändringar blir det ju alltid med en ny styrelse, precis som det ska. Nu har vi fått nya mötes-
dagar. Det är inte längre den första måndagen i varje månad, så som varit de senaste 10-15 åren. 
Nu är det den första torsdagen varje månad som gäller. Bara en sån sak! Det är nyttigt att kliva ur 
den bekväm zonen! Fyren önskar den nya styrelsen lycka till med sitt arbete.

Gunnar Carlsson, sekreterare 
Gunnar Carlsson, 61, är väl känd för många i klubben, där han 
bland annat hållit båtfrixar-kurser. I 15 år har han legat vid LSS, 
både med motor- och segelbåt. Nu har han och sambon Anna 
en Princess 388, som de njuter av när de inte är på sitt lantställe 
strax norr om Ormingelandet. Sedan 1987 har Gunnar mestadels 
varit egen företagare, främst inom IT-branschen, men även inom 
andra båtrelaterade områden. 
    Gunnar är även ordförande i Båthistoriska Riksförbundet 
(BHRF) där man värnar det flytande kulturarvet. Så vad gäller 
gamla träbåtar har Gunnar en hel del nyttiga kunskaper om  
master, riggar och segel. Med det och kappseglingsvana, är han 
en bra medlem att rådfråga om både det ena och andra. 

Det känns som om du alltid har varit på LSS?  
Vad betyder klubben för dig? 
– Jag har varit på andra klubbar men gillar 
verkligen LSS. Klubben betyder mycket och jag 
tycker att ”klubbkänslan” är viktig.

Vad skulle du vilja ha mer av på LSS, om du 
fick välja och göra som du vill? 
– Försöka återfå mer ”klubbkänsla” och min-
dre ”parkeringsplats”

Vad ser du som den största kommande förän-
dringen inom klubben under de närmaste 
åren? 
– Jag hoppas att vi kan bli mer en klubb för 
hela familjen, med mer aktiviteter som barn 
kan delta i och lära sig om båtar och båtliv, så 
att båda föräldrarna kan fixa med egna båten.

Vad har du för favoritplats/ö i skärgården? 
- Vår egen lilla ö utanför Tegelön, och sedan 
ytterskärgården. 

Om du inte är i Stockholms skärgård, eller 
ens på sjön, vad gör du gärna då? 
– Jag är mycket intresserad av historia och 
kulturhistoria.

Någon artist eller musikstil som du gillar sär-
skilt mycket, från nu eller förr. 
– Som gammal discjockey så ligger disco och 
soul varmt om hjärtat, men annars är jag total 
allätare från rock till opera.

Tycker du att Corona-pandemin påverkat dig 
mycket, eller har livet kunnat rulla på för dig 
ändå? Vilken lärdom tar du med dig? 
– Visst har det påverkat allt socialt liv mycket 
och det har varit svårt att göra affärer. Man är 
inte osårbar. Jag har fortfarande inte smak och 
lukt tillbaka trots att vi hade corona i decem-
ber förra året.

Om du fick resa vart som helst, vart skulle 
åka då? 
– Azorerna och Nya Zealand.
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Carl Svanberg, kassör 
Carl är 31 år gammal, född och uppvuxen på Lidingö. Har gått i 
både Käppala skola och även Hersby Gymnasium. Han bor till-
sammans med sin bättre hälft Marie och sonen Valter (1,5 år) på 
Torsvikssvängen. Har pluggat både lite ekonomi och juridik och 
jobbar som revisor på en av de större byråerna. 

Du är ju ganska ny i klubben, vad var din 
första känsla när du kom hit? 
– Blev väldigt glad när jag fick reda på att jag 
fått en båtplats, hade inte så bra koll på LSS 
innan jag blev medlem men fick snabbt ett bra 
intryck, många trevliga medlemmar!

Som ny här, finns något spontant som du 
skulle vilja var på annat vis i klubben? 
– Jag vet inte hur det varit tidigare, men det är 
många saker som jag fått reda på lite alltefter-
som när jag pratat runt. Tror det kan vara bra 
om man antingen sätter samman lite info eller 
har en gemensam genomgång för nya medle-
mmar om saker som är bra att känna till, t.ex. 
att vi har egen brunn osv. 

Har båtlivet alltid varit viktigt för dig? 
– Absolut, det bästa med sommaren! 

Hur kom det sig att du erbjuder dig att hoppa 
in som kassör? Det är ju alltid svårt att få 
funktionärer?  
– Har spenderat ganska mycket tid på klubben 
nu under våren i samband med att jag varit 
föräldrarledig, mer eller mindre dagligen. Lärt 
känna rätt många av de som är där regelbun-
det vilket är trevligt. När jag fick frågan 

så kände jag först en viss tvekan då jag har 
rätt mycket att stå i även privat med småbarn. 
Men samtligt så vill jag gärna vara med och 
bidra, det behöver inte bli mer avancerat än 
vad man gör det till. 

Helt kort, hur skulle din värsta ovän beskriva 
dig och vad skulle din bästa vän säga? 
– Oj vilken svår fråga, den passar jag på. 

Om du fick göra en resa antingen till rymden 
eller ner i världshavens djup, vad skulle du 
välja då?  
– Havens djup

Vad äter du helst, kött eller vegetariskt? 
– Kött

Vad tittar du helst på på TV, om det blir tid 
och lust för en tv-kväll? 
– Storfilmer…

Vad kan du/gör du som tror att ingen på 
klubben känner till? 
– Jag kan Valters godnattbok utantill

När du inte är i skärgården, vad gör du helst 
då tex på vintern? 
– Långfärdsskridskor är fantastiskt

Hallå, hur gick det här till?
Lördagen den 23 oktober var det torrsättning 

på LSS, helt enligt plan och annonserat om, både 
i Fyren och på varvet och i mail. Under torr- och 
sjösättningar får ju inga bilar köra in eller parkera 
på varvsplanen... Det är ju välkänt och har varit en 
regel sedan evigheter. Visst har vi fått en del nya 
medlemmar på LSS (kul!) men ändå – är inte detta 
lite märkligt? Det är precis som med hundägare 
som tar upp sin hunds bajs i en plastpåse och sedan 
slänger plastpåsen med bajset i naturen. Man skulle 
verkligen så innerligt veta hur de tänker, vilja förstå.
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Bengt Gärde, 
ledamot med ansvar för organisation och medlemmar  
Bengt är till yrket advokat, född och uppvuxen på Lidingö, bosatt 
söder om Kyrkviken, gift och lyckligen begåvad med två barn och 
fyra barnbarn. Till LSS kom han redan i början av 70-talet. Även 
om han synts flitigt på klubben har han tidigare inte haft någon 
funktionärsuppgift. Istället har ha varit ordförande både i Lidingö 
Båtförbund och Svenska Båtunionen, så här finns det erfarenhet!

Du tillhör ju liksom inventarierna här på LSS 
och inom båtlivet. När kom du till klubben? 
– Jag har varit med i LSS länge, men dock  inte 
varit officellt verksam inom klubben tidigare, 
men som sagt, haft flera poster inom Svenska 
Båt-unionen. 

Du har delägare i en affärsjuridsk advokat-
byrå, men jobbar väl inte så mycket med 
båtmotor-stölder. Hur tror du att man skulle 
kunna få stopp på dem? 
– Vad avser båtstölder har vi genom SBU drivit 
denna fråga på högsta politiska nivå för att 
bland annat lyfta frågan och har nu fått till att 
tullen numera kommer att få rätt att kontrol-
lera fordon och gods som lämnar Sverige 
och inte bara förs in. Detta borde ha en stor 
preventiv effekt. Vidare måste klubbar och 
båtägare vara mera observanta på hur man 
hanterar sin motor och båt så att man för-
svårar för obehöriga att kunna tillgripa dom.  
 
Vad tror du är viktigast för LSS som båtklubb 
att göra i framtiden för att den ska fungera 
på ett trevligt och stimulerande sätt? 
– När det gäller att göra LSS attraktivt tycker 
jag man skall fortsätta på den inslagna vägen 
med den upprustning som nu sker. Kanske dra 
in vatten, förstärka lekområdet för barn, och 
finna nya moderna vägar för hur vi hanterar 
upptagning och sjösättning. Sannolikt behöver 
vi på sikt köpa nya “slamkrypare eller annat 
system “ , kanske anskaffa standardiserade 
vaggor för alla båttyper. Tycker vi skall ligga 
i framkant som klubb vad avser en teknisk 
utveckling.

Med dina erfarenheter, vad tror du kommer 
att hända med vårt båtliv inom 15-20 år? 
– När det gäller det framtida båtlivet så tror 
jag kravet från medlemmar om förenklingar 

och service kommer att öka, att frågor om 
bottenfärger kommer bli en utmaning för 
båtägarna. Vidare tror jag att medlemmarna 
är roade av att delta i olika klubbaktiviteter i 
större omfattning än tidigare. 

Om Askungens fe kom och du fick önska 
dig tre roliga saker att göra – själv eller med 
familj och vänner –  vad skulle det vara? 
– Roliga saker. Diney world med barn och barn 
barn . Vintersemester i alperna , söderut på 
vintern.

Flera efterfrågar den gamla trevliga medle-
ms-matrikeln. Tror du att det går att få till en 
sådan i print igen, med gällande GDPR-lagar? 
– Matrikel i print är alltid trevligt. Vet inte om 
det är möjligt pga GDPR.

Coronapandemin har ju drabbat LSS direkt på 
ett sorgligt sätt. Men har du hittat något som 
trots det har fungerat bra för din/familjens 
del - eller i alla fall bättre än förväntat? 
– Corona har varit tråkigt för oss alla. Att hålla 
sig borta från större folksamlingar och tvätta 
händerna ofta har varit goda råd.

Om du får välja mellan kaffe och te, lakrits 
och sötsura godisar, chips eller jordnötter, 
vad väljer du då? 
– Te. 
  
Vilken är din favoritsysselsättning eller vad 
gör du helst när du är ledig och inte på sjön? 
– Att vara med vänner, familjen och ha ett 
aktivt friluftsliv.

Om du fick önska något speciellt som LSS 
medlemmar skulle göra, vad skulle det vara? 
– Tårtkalas för alla de yngre, även de äldre 
kunde få en bit.
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Kenneth Petersén, vår “ny-gamle ”klubbmästare  
(han började med luncher redan vid årets sjösättning).  
 
Kenneth kom till Lidingö 1996 och blev medlem i LSS 2005 när 
han köpte en båt som det visade sig inte var jättefin som jag 
trodde, en Hallberg Rassy P-28. Efter några år sålde Kenneth “den 
skutan” och var utan båt tills han köpte sin nuvarande båt, en 
Hanse 301. 

Kenneth har tidigare blivit presenterad, då 
som vår sekreterare. Nu har du tagit över 
Klubbmästeriet. Vad fick dig att vilja byta  
bokstäver mot maträtter? 
– Det hade varit lite turbulent på klubbmästeri-
et ett tag och jag kände att jag kanske kunde 
göra mera nytta där än som sekreterare. Des-
sutom tycker jag det är roligt att laga mat och 
leka krögare.

Vilken är din favoriträtt att tillaga och vilken är 
din favoriträtt att äta? 
– Har nog inga speciella favoriter. Maten skall 
inte vara för tillkrånglad, det skall vara bra 
råvaror och den skall vara  tillagad med kärlek. 
Sedan måste jag ju erkänna att några goda 
ostron och ett glas bubbel aldrig är fel.

Har dina matvanor förändrats de senaste 20 
åren? 
– Det tycker jag inte, det har förstås kommit en 
del nya råvaror och kryddor som man kanske 
inte hade för 20 år sedan.

Vad betyder LSS som klubb för dig? 
– För mig är LSS mycket gemenskap. Du får 
alltid hjälp om du behöver och om man frågar. 
All den kunskap som finns där är ovärderlig, 

det är socialare att fråga än att alltid googla.

Om du fick tre små önskningar för dig och tre 
för någon/något annat, uppfyllda, vad skulle 
det bli?  
– På alla tre platser kommer de nära och kära. 
Lite mera miljömedveten har jag nog också 
blivit.

Bio och teater har vi inte kunnat gå på, på 
länge. Vad skulle du vilja göra nu, så fort 
tillfälle ges? 
– Jag var ingen stor konsument av publika ar-
rangemang tidigare men att kunna gå på gym-
met och på restaurang igen känns bra. Givetvis 
är det också trevligt att vi kan ha servering i 
klubbhuset.

Vad tycker du hittills har varit din mest lyck-
ade kafé-satsning för medlemmarna? 
– Silltallriken som vi serverade under 
sjösättningen i våras var en klar succé.

Vilken uppmaning skulle du vilja ge medlem-
marna som använder köket? 
– Lämna köket i samma skick som det var när du 
kom dit. Det finns ingen städtjänst eller någon 
annan som plockar upp efter dig.

Här bjuder vi på några  
aptitretare från LSS 
klubbmästeri. Vi får se  
vad vi får på höstmötet! 
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Dagordning för LSS höstmöte den 18/11 
Tid & plats: LSS klubbhus. Höstmötet börjar 19:00. 
Från kl 18:30 lättare förtäring  
OBS! En föranmälan måste göras! 
Mail till: klubbmastare@lidingosegelsallskap.se 

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Godkännande av kallelsen

§ 3 Fastställande av dagordning

§ 4 Val av ordförande för mötet

§ 5 Val av sekreterare för mötet

§ 6 Val av 2 justeringsmän för mötet

§ 7 Information från styrelsen

- Upphandling av bokföringstjänster

- Översyn av ersättningsmodell för  
          klubbens funktionärer
- Skrovmålet

§ 8 Information från driften

- Översyn av upptagningssystem

§ 9 Övriga frågor

§ 10 Avslutning

     Egna anteckningar

Glöm inte anmäla att du 
kommer till höstmötet!!

Hjärtligt välkomna  önskar nya styrelsen
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Intendenten informerar:

Torrsättningen har gått bra under hösten. Inga större haverier 
på slamkrypare eller annan utrustning. Därmed kunde driften 
göra sista arbetsplikten söndagen den 24 oktober med stort 
deltagande.

Grinden har peppar peppar fungerat, kan det vara så att man 
uppmärksammat den skylt som är uppsatt på grinden?

Till er alla som inte har täckt båten, se till att det blir gjort 
snart, vintern står för dörren och det är lättare nu när vädret 
fortfarande är varmt.

Namnskylt skall finnas i fören  
med aktuellt telefonnummer.  
Glöm inte det.

En annan viktig sak – glöm inte er fina dyrbara båt nu under vintervilan. Besök din båt då och då, 
speciellt om vädret varit speciellt med vind eller snö. Ta bort snö på presseningen, kolla stöttningen 
och någon gång även ladda sina batterier. Detta är inte bara för din skull, utan för allas skull – prob-
lem med din båt kan skapa problem för en annan medlem.

Jag noterar även att presseningar har knölats ned i sopbehållarna. Inte bra.  

Rapport från torrsättningarna Text och foto: Lars Gunnarsson

En Bella 800 på trailer för vintervila...

Julbrunch  
kommer att serveras den 12 december 
i klubbhuset  mellan klockan 12-15.00. 

Temat kommer att vara traditionellt 
svenskt.  

Tanken är också att medlemmarna kan 
träffa nya styrelsen och mingla lite.
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