
BRUNNAREN
Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken    nr 1 2016

OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG
besökte Stockholm 2006

Sjösättning 23 och 24 april. Se särskild kallelse.



Det händer i klubben
APRIL
Ons 20 Seglarträff, klubbhuset kl 19
Lö- sö 23 - 24 Sjösättning
Fredag 29 : Getfotskrogen öppnar
Lö- sö 30-1: Kaffestugan i Ekhagen
invigs, Lö kl 14 Masta på-hjälpen.
MAJ
On 4: Start onsdagsseglingar.
Ekhagen kl 18.30.
To- sö 5-8: Gullviverallyt, start Getfoten
Lö- 7: Bockar mm  sätts på plats
Sö 8: Hamnplan städas
To 12: Prisutdelning Gullviverallyt
Fr- sö 13 - 15: Ridderfors race
JUNI
Ti 7: Träff med nya medlemmar kl 18
Medlemsmöte kl 19
Lö 11: Lunch med veteranerna, Geten
Lö- sö 18-19: Arbetshelg på Getfoten
Fr 25: Midsommar DECEMBER

On 7: Medlemsmöte

75 år
Jan-Ulrik Celsing,
29 september

Vi gratulerar

65 år
Lars Mohlin, 14 augusti
Ove Ramel, 8 september
Lars Mårde, 26 oktober
Kent Tibbling, 18 november
Mats Dimberg, 22 december

JULI
Ons 6: Sista onsdagssegling före
semestern
AUGUSTI
Sö 7: Sista dag för uppsägning av
båtplats
On 10: Nystart onsdagsseglingarna
Lö 20: Getfotsregattan, kräftskiva.
Se hemsidan!
SEPTEMBER
Sö 11: Värtan Race
To 15: Träff med nya medlemmar.
Klubbhuset kl 18
 OKTOBER
Lö 1 : Bartömning på Getfoten
Lö-Sö 1-2: Upptagning
Sö 16: Båten ska vara täckt
Sö 23: Städdag hamnområdet

70 år
Anders Nyman, 6 juli
Anders Löfgren, 4 september
Kaj Anders Strandberg, 10
september
Ann-Marie Pettersson, 4
november

60 år
Ove Karlsson, 7 november,
Anders Ridderfors, 25 november

50 år
Mats Vesterlund  30 juli
Peter Försth, 19 september
Celal Aytekin, 1 oktober



Ordföranden har ordet
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I budgeten för 2016 finns för Geten
plan för renovering av gångbron
mellan holmarna, utbyte av el-
centralen samt renovering och utbyte
av fönster i annexet.
   I Brunnsviken fortsätter schaktning
och grusläggning av uppställnings-
planen, belysningsarmaturen ska
bytas ut och pontonbryggan
renoveras. I Ekhagen får båda husen
ny takplåt.

Planerat och
budgeterat 2016

Alla medlemmar med e-post-
adress har nu för första gången
erbjudits att få fakturan för sina
avgifter till SSB via mail. I fakturan
finns det individuella OCR numret,
som ska uppges vid betalning.
Observera att det är just OCR
numret som ska användas och inte
namn eller båtplatsens nummer.
   Nära hundra medlemmar har
ännu inte svarat ja på frågan om
att gå över till mailfaktura. Självfallet
kan man även fortsättningsvis välja
pappersfaktura! Men mailfaktu-
rering sparar  porto för klubben och
därför hoppas styrelsen att alla
som använder mail också ska välja
mailfaktura.

 Nytt registersystem

Peter Schwinn,
Ordförande

Tack alla avgående funktionärer! Välkomna alla nya!
   Först några tankar om säkerhet: Båtförbundet tittar på en
informationsapp, COBOAT, som ger information direkt till alla som är med
i informations-kedjan; alla prenumeranter, polis, vaktbolag etc. Vi funderar
på om vi ska ansluta oss. Har varit i kontakt med länstyrelsen angående
kameraövervakning, tillstånd behövs eftersom sjösidan inte är avstängd.
En aspekt på detta är integritetsfrågan, där behöver jag era synpunkter.
    Personligen är jag av åsikten att vi skall ha vaktgång ett par veckor på
hösten och ett par veckor på våren.
   Ordningsreglerna är uppdaterade, läs och begrunda.
   Det nya administrationssystemet BAS är nu infört, vilket kommer att
underlätta mycket när alla uppgifter väl är korrekta.
    Det behöver målas inne i klubbhuset. Målare hör av er...
   Äntligen är våren här och vi har hela sommaren framför oss! Vi ses på
sjön!

Bävrarna vid Ålkistan har varit flitiga
med att fälla träd. Kommunen ska
rensa upp innan sommarn men skulle
du få syn på något som ser ut som en
stam eller en rejäl gren kan det mycket
väl vara det också. Något som alltså
varken du eller jag vill ha in i propellern!



Årsmötet 2016:
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Nya förtroendevalda

Daniel Alesson är ny intendent i
innerhamnen. Daniel efterträder Roger
Hinders som intendent och ordförande
i Varvskommittén. Daniel som är 34 år,
har varit medlem i SSB i 10 år. Hans
Bayliner 2655 är hans andra båt. ”Jag
är ute så mycket jag kan,” säger
Daniel.  Om du inte direkt kan placera
Daniel så är ett tips att det var han som
byggde om taket på nybyggnadsskjulet.

Daniel med sonen Bob, 6 år, på
årsmötet

Nyvalde sekreteraren Lennart Johansson, tillika webbredaktör, här
förevigad i klubbhuset efter årsmötet.

Markus Z Widborg, 30 år ekonom och officer (och
gentleman förstås..)  är ny suppleant i styrelsen
med ett uppdrag som kanske inte märks när det
sköts men som märks desto mer när det inte sköts.
Markus har ett speciellt ansvar för SSBs
registerhållning. Charlotta heter Markus segelbåt,
en Scanmar 25.  Det är hans första båt som han
haft plats för i Ekhagen i 5 år. Dessförinnan låg
Charlotta på Gålö. Föreningsvana har Markus bl a
från scoutkårer.

Lennart Johansson

Ansvarig utgivare Peter Schwinn
Redaktion: Inga-Lena Wallin, Astrid Borg, Lars Blomster, Henrik Olsson

Marcus  Z Widborg

   Lennart är seglare
sedan barnsben. Har
dock inte ägt någon båt
förrän han fick överta
Nefertiti, sin dotters
Hallberg Rassy 36 för
ca 3 år sedan. Det var
då Lennart blev
medlem i SSB.
På Nefertitis hemsida

( w w w . a b c . s e /
nefertititi) kan vi bl a
följa en 22-dagars
segling från Väst-
indien till Azorerna
och vidare hem till
Ekhagen. Lennarts
första seglats som
ägare av Nefertiti gick

till Övik.
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Årets Brunnare

Veteranklubben har utsett
Ingvar Evertsson ti l l Årets
Brunnare. Beskedet möttes med
både hurrarop och varma
applåder som tyvärr Årets
Brunnare själv inte fick uppleva
eftersom han låg sjuk hemma.
Ingvar lämnar posten som
hamnfogde i innerhamnen, en
post som nu är vakant.

Ingvar Evertsson, tv, här ömt omkramad
av arbetskamraten under många år, Björn

Alltsedan SSB köpte Getfoten har vi
med frivilliga krafter fixat bryggor och
hus och stränder.  I snart 100 år!
Genom att komma till Getfoten den
18-19  juni kan du bidra till att hålla
denna fantastiska tradition vid liv. Det
finns uppgifter för alla! Klubben
bjuder på matig macka till lunch. På
kvällen ser klubbkommittén till att det
finns bra glöd för gemensam
grillning. Du tar själv med det du vill
grilla/äta.

Tillsammans för Geten!Krogen på Getfoten

Å alla medlemmars vägnar vill Brunnaren framföra klubbens varma tack
till de avgående styrelseledamöterna för fantastiska insatser för vår klubb
och för att möjliggöra vårt båtliv. Visserligen fick de tack och varma applåder
på årsmötet. Men här kommer ännu ett tack till Björn Biverman, Gun-Britt
Rydgren, Roger Hinders, Ingvar Evertsson, Thomas Giarimi och Fredrik
Boeke!

Det nya administrationssystemet BAS är igång. Om du upptäcker fel på
adresser, mailadresser, etc vänligen meddela det direkt till info@ssb.nu.

Stort tack för många års insatser

restaurangen när han öppnar den 29
april! Tänk på att du som klubb-
medlem alltid har 10 procents rabatt!
Från måndag till torsdag under
månaderna maj och september har
alla privatpersoner 15 procents
rabatt på hela notan på restauranten!
Om vi ska gå händelserna lite i
förväg så meddelar Juraj att
bartömningen blir 1 oktober i år.

Juraj hälsar alla välkomna til l
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1944 var Matteuspojkarna, MP i
dagligt tal, en av de större
idrottsföreningarna i Stockholms-
trakten. Så stora att deras
kanotsektion byggde ett hus på
Tivoliudden i Brunnsviken. Med
åren krympte kanotsektionen, till
slut avvecklades den och
sektionens kanothus stod och
förföll.

SSB fick syn på huset och 1957
inledde dåtidens företrädare för
klubben förhandlingar om att köpa
kanothuset. Tanken på ett
klubbhus för möten och fester
hade funnits under en längre tid.
För utan klubbhus fick med-
lemmarna träffas på restauranger
eller andra lokaler. Årsmötet 1957
fattade ett principbeslut om att  ett
eget klubbhus skulle skaffas.
Därför lades ett bud på MPs
kanothus. Även Solna kommun
var intresserade och det var
ovisst in i det sista vem som lagt
högsta budet. Det var SSB och
budet på 15 000 kronor räckte.
En liten klubbhusfond fanns men
merparten lånades -  med
Getfoten som säkerhet. 15 000
var en stor summa med tanke på
SSBs dåtida årliga omsättning på
36 000 kr.

Nu återstod ”bara” att flytta huset
från Tivoliudden till hamnen i
Bellevue. Klubbens fiffiga ledning
”erbjöd” Ing 1:s ingenjörskår att
som övningsobjekt få flytta hela

Kanothus blev klubbhus

huset på pontoner! Men Ing 1 hade fullt
upp med 1958 års ryttarspel och kunde
inte åta sig uppdraget. Däremot lönade
sig en annan kontakt, nämligen den med
entreprenadfirman som sprängde vid
Karolinska sjukhuset. SSB erbjöd sig att
ta hand om sprängnings- och fyllnads-
massorna för att med dem förstärka kaj-
bandet där huset skulle resas. Klubben
fick t o m 5 kr per lass i ersättning!

Återstod alltså att plocka ner huset bit
för bit och frakta det till hamnen. Arbets-
plikt infördes och arbetslag på 15-20
personer formerades.  Men sällan har
klubbledningen fått in så många intyg på
arbetsoförmåga, sjukdom, tjänste-resor
mm.  Ändå fick man ihop tillräckligt med
armar och händer för att fullfölja arbetet
som pågick varje vardag kl 18-22. Huset
var byggt i block med ytterpanel,
stående på plintar.  Ytterpanelen var
specialgjord, så varje bit måste märkas
upp och ritas av. Arbete pågick i ur och
skur, ibland till sena timmen och inte
alltid under skratt och glam, som det
står i Brunnaren från april 1991.

En söndag i september var det dags för
de sista transporterna. En syn var det
när takstolarna med en spännvidd på 12
meter lagda över 3 hamnbåtar
bogserades av några motorbåtar till
Bellevue. Överst med en lykta i handen
satt ”Johannes”, ett av klubbens gamla
original.

Meningarna var delade om nyttan av ett
eget klubbhus. En del medlemmar hade
t o m lämnat klubben då de ansåg att
projektet hade ruinerat klubben. forts
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Räkafton och sillunch

Det är aldrig för sent,
grabbar!

Andra trodde aldrig att huset skulle
resas. Men tji fick dom! 1958 började
uppmontering och inredning. Allt fler
ställde upp och hjälpte till med golv-
läggning, målning etc och den 21 juni
1960 invigdes vårt klubbhus. För att
finansiera räntor och amortering
infördes en inträdesavgift på 100 kr
för nya båtägare.   Och en del av med-
lemmarna som hade lämnat klubben
kom tillbaka när huset stod klart!

Så om vi räknar från 1944 har vårt
klubbhus varit mötesplats för båtfolk
i över 70 år.

PS  Matteuspojkarna har i dag bl a
en bowlingsektion, med hemmahall
i Birka Bowling på Birkagatan 16.
Tack vare att SSBs kassör Blomster
är aktiv spelare i Birka Bowling
erbjuds SSB:s medlemmar att bowla
där med 10 %  rabatt. Säg bara att
du är medlem i SSB.

I brist på foto från bygget kommer
här det forna caféet på Bellevue-
terrassen. Gick man hit och fikade
innan klubbhuset fanns?

I Skärgårdsstiftelsens utmärkta skrift
Levande Skärgårdsnatur 2016 finns
en artikel om Berguvsinventeringen
i Stockholms skärgård. Där läser vi
följande gripande historia om
projektet att släppa ut berguvar från
olika djurparker, bl a Skansen, på
olika lokaler i skärgården:

”En hona släpptes på Svenska
Högarna, där en hane har suttit och
ropat i över 20 år (!) efter sällskap
men inte lyckats. Honan som
släpptes tog det mycket lugnt och
satt helt stilla och kopplade av tills vi
lämnade området. . ..men vi får nog
vänta några år innan vi vet hur det
har gått. ”

Brunnarredaktionen håller  tummar-
na för paret och den tålmodige herr
berguv!

Många SSB-are
dök upp på räk-
frossan i februari.
Ännu fler på sill-
lunchen i början
av april med 25
anmälningar och
över 40 deltagare.
Glad stämning
och halvt löfte
om repris i vår!

Kent, Klubbmästarn



VÄRTAN RACE 2015

Den 13:e september 2015 gick det första Värtan Race.  12 entusiater på
fem båtar deltog i denna nya höstsegling i SSBs regi.
   Starten gick i Ekhagen, målgång i Hägernäs. Vinden var gynnsam,

8m/s och 12m/s i byarna
rapporterades när vi
passerade öster om
Storholmen. Vid målet
måste vi  hjälpas åt att
förtöja, bryggan saknade
beslag att förtöja i. Men
sedan kunde vi njuta av
en god lunch med det fina
utsikten från krogen .
 Hemåt seglade vi raka
vägen med mål i
Ekhagen.

Tidtagningen gav 2 vinnare:  Andreas Lindmark på väg till lunchen och Erik
Torstensson på väg hem med respektiv besättning. - Vi ser fram emot
kommande tävlingsomgång.

Seglingar som arrangeras av andra klubbar
2016-05-21 Lö:  Lidingö Runt (2015 var racet den 9:e Maj)
2016-05-28 Lö:  TBK Vårracet http://tralhavetsbk.se/
                             index.php/kappsegling (Jaktstart)
2016-06-18 Lö:   Ingmarsö runt - Trälhavets Båtklubb
2016-07-02: Lö:  ÅF Inshore Race
2016-08-13 Lö:  TBK INGMARSÖ RACE
2016-08-27 Lö:   Vikingarnas INBJUDNINGSSEGLING
2016-08-24 Lö:   Kålö Race arrangerat av TBK (estimerat

    datum)

Utbildning eller praktisk träning, tisdags-eller torsdagskvällar:
 *  Man över bord / Segeltrim lättvind / Segling med Spinnaker
 *  Kappseglingsstart
 *  Matchracing med två likadana båtar, flera besättningar turas om
på båtarna tills alla har mötts.

Förslag på nya aktiviteter.

Sylvain Chatelet
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