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Funktionärer  2017

Hej alla medlemmar!

Vintern kom aldrig på riktigt. Den normalt sett 
sköna våren infann sig inte heller. Kall påsk när vi 
skulle putsa och måla våra båtar. Vi får nu hoppas att 
sommaren kommer med värme och lagom med vind.

Under ”vintern” har ett gäng med Nils Ulmner 
i spetsen byggt om herrduschen och bastun. 
Det är ett fantastiskt arbete detta gäng har gjort 
vilket har medfört en besparing för klubben på 
drygt 100 000 kronor, detta jämfört med om vi 
anlitat extern en firma. Styrelsen beslutade att den 
officiella invigningen skulle ske i samband med 
sjösättningsfesten den 13 maj och med champagne.

Vi har haft två arbetsdagar den 1 april och 
den 13 maj då varvet, klubbmästeriet samt 
Skansholmssektionen samarbetade.  Det kom ca 
40 medlemmar den första arbetsdagen och ca 65 
medlemmar den andra arbetsdagen. Underbart att så 
många kom. Det var många år sedan senast och det 
blev mycket gjort överallt. 

Gert har skrivit att det är ”roligt att arbeta 
tillsammans” vilket stämmer. Jag hoppas verkligen 
att trenden håller i sig i framtiden med många 
deltagare på arbetsdagarna. Mycket ideellt arbete gör 
att klubben fortsätter att ha en sund ekonomi, samt att 
avgifter inte behöver öka så mycket. 

Den första festen för säsongen var 
sjösättningsfesten den 13 maj som lockade många 
deltagare. Var det champagnen som lockade mest? 
Kvällen blev som vanligt mycket trevlig.

Vi måste aktivera arbetet med vår miljöplan och 
Tommy Bovinder har åtagit sig den uppgiften Det är 
mycket viktigt att vi kan visa kommunen och andra 
myndigheter att vi följer lagar och förordningar. Jag 
uppmanar alla medlemmar att ta del av miljöplanen 
som kommer att antas av styrelsen den 2 juni på 
styrelsemötet, samt att handla därefter.

Västerviks seglarskola har fortsatt god uppslutning 
av ungdomar och vuxna. För första gången på några 
år planeras ett läger på Skansholmen då det är möjligt 
att övernatta i huset. Detta måste ses som en stor 
framgång.

Jag och hustrun seglar i sommar norrut igen och 
tänker oss återigen ett par veckor i Mälaren, samt 
någon vecka i Stockholms skärgård.

Avslutningsvis önskar jag alla medlemmar en skön 
sommar med härlig segling.

Anders Karlzén / Ordförande

Ordföranden  
        har ordet

Jag önskar alla en 
underbar sommar 

              med härlig segling
3
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Wikingrace
arrangerad av

WESTERVIKS SEGELSÄLLSKAP WIKINGARNA i samarbete med
WESTERVIKS SEGELSÄLLSKAP

9:e till 10:e juni 2017

Information
Havskappsegling i vattnen mellan Öland och fastlandet.

Säkerheten upprätthålls genom seglingsförsäkran.
Tävlingsexpedition i klubbhuset på Notholmen.

Start och mål utanför Notolmren, banlängd ca 75 NM med en
kortare bansträckning som alternativ.

Regler

Regler enligt KappSeglingsReglerna (KSR) samt SRS-regler

Formell inbjudan se WSSW:s hemsida

 Dessutom ska de tävlande uppfylla  internationella reglerna
enligt ISAF Offshore Special Regulations kategori 4
Anmälan senast 5 juni till ulfj97@gmail.com

I anmälan skall framgå Skepparens namn, e-postadress,
anropssignal VHF, båtnamn, mobiltelefonnummer, SRS-tal

Anmälningsavgiften är 200 kr och Sätts in på
Segelsällskapen i Västervik bankgironr 5139-6802

Registrering fredagen 9 juni på WSSW:s klubbholme Notholmen
kl 17.30, 1:a start kl 20.00

Vid avvikande SRS-tal skall mätbrev uppvisas

Seglingsföreskrifter skickas som bekräftelse på mottagen
anmälan

Tillfälle att under ordnade former testa
säkerhet och båtfart inför semesterseglingen

WSS/WSSW Seglingssektionen 
      2016 Seglingssektionen

Jan Furemo
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ONSDAGSSEGLINGARNA

Startade onsdag 17 maj 11 båtar

Fortsatte 31 maj 14 båtar

Resterande seglingar :

14 juni Skeppsbrofjärden

16 augusti Skeppsbrofjärden

23 augusti Luzernafjärden

30 augusti Skeppsbrofjärden

Registrering senast kl: 17.30

Notholmen

Första start ca:  18.00

VÄLKOMNA
WSS/WSSW Seglingssektionen
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 9 - 10 juni
Wiking Race

11 – 13 aug
Visby Seglingen

20 aug
Smålandscupen

26 – 27 aug
Eskader

2 sept
WM/KM

16 – 17 sept
Byxelkroken

23 – 24 sept
Final 

Tour de Småland

Första start 
ca 18.00

SEGLINGSPROGRAM – 2017
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Arbetsdag på 
Skansholmen

Som alla vet har räddningstjänsten 
utfört tillsyn enligt 2 Kap §2 Lagen 
om skydd mot olyckor och utfärdat ett 
Tillsynsprotokoll som vi var tvungna att 
efterfölja. 

Första etappen är avklarad under 
2016. El till Skansholmen, fungerande 
brandskyddsarbete har utförts och ska 
kontinuerligt fortsätta att bedrivas. 
Fungerande nödutrymningsskyltar 
försedda med nöddriftfunktion har satts 
upp. Brandsläckare och skyltar mm finns 
nu på plats. 

2017 kör vi igång med etapp två. För 
att få en fungerande verksamhet med 
seglarläger och övernattande deltagare 
så fodras enligt Tillsynsprotokollet en 
brandtrappa (spiraltrappa) från andra 
våningen, samt brandklassat fönsterglas 
i köket och i konferensrummet. 

Arbetsdagen på Skansholmen lördagen 
den 13 maj hade god uppslutning med 
18 arbetsvilliga personer. 

Projekt som utfördes: 
• Montering av spiraltrappan
• Målning av räcken (täckmålning) 
• Bryggor i dassviken sjösattes 
• Bojarna i dassviken återmonterades
• Bryggorma i dassviken oljades in
• Ångbåtsbryggan reparerades efter  
 höststormen

Bryggan mellan ångbåtsbryggan och 
bastun som stormen och högvattnet 
förflyttade upp på land har åtgärdats av 
en mindre grupp frivilliga.

Arbetsdagen den 3 juni fortsatte 
diverse arbeten med bland annat 
montering av brandklassat fönsterglas 
i köket. Arbetet med småbåtsrampen 
påbörjades.

Skansholmssektionen tackar alla 
frivilliga personer som ställt upp.

OBS! Glöm inte  midsommarfirandet 
på Skansholmen och arbetsdag med 
kräftskiva lördagen den 26 augusti.

Peter Eckerbom
Skansholmssektionen

Skansholmen 

Arbetsdag 13 maj på Skansholmen

Förödelse efter vinterstormen

8
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Nya stockar till bastun monterades

Arbetsdag 13 maj på Skansholmen

Asbjörn Klyver, Robert Karlås, Wille Magnusson och Rickard 

Nilsson monterade nya spiraltrappan

Förödelse efter vinterstormen

Anders Wiberg och Ulf 
Sjöholm lagar stenkistan 
på ångbåtsbryggan
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Verksamhetsberättelse

Respektive sektionsordföranden redogjorde för sin sek-
tions verksamhet.
Verksamhetsberättelsen bilägges protokollet (bil nr 1).
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberät-
telsen.
Bokslut och revisionsberättelse för 2016

Kassören, Monica Sjöholm redovisade bokslutet som 
gav ett resultat på 1000 kr. Gemensamma kostnader 
blev lägre än beräknat beroende på minskade kostnader 
för el, vatten och renhållning. 
Skansholmssektionens kostnader översteg budget 
beroende på elsatsningen där ute och intäkterna blev 

högre beroende på ökad uthyrning.
I Ungdomssektionens intäkter ligger ett stipendium på 
95 000 kr från Sparbanksstiftelsen.
Varvet hade högre kostnader beroende på inköp av rib-
båtar och kärror.
Klubbhussektionen överskred budget något beroende 
på inköp av material till källarrenoveringen.
Klubbmästeriet överskred budget på grund av 100-års-
jubileet, som gick med en liten förlust.
Gästhamnen nådde inte upp till budgeten beroende på 
färre gästnätter än beräknat.
Marknassektionen överskred budget beroende på säm-
re försäljning av almanackor än förväntat. 

Årsmöte  i  
Westerviks segelsällskap

Årsmötet hölls söndagen den 19 mars i klubbhuset på Solbergs udde.
Till mötesordförande utsågs Thomas Ragnarsson och till mötessekreterare utsågs Lars-Åke Larsson.
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Räntan blev felbedömd och kostade 
2000 kr mer än väntat.
På Nilseric Hollanders fråga in-
formerade Monica att sällskapets 
bankskuld var ca 720 000 kr vid 
årsskiftet.
Årsmötet beslutade att fastställa 
årets balansräkning, samt att bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret 2016.

Medlemsavgifter och andra avgifter

Höstmötet rekommenderade en höj-
ning av inträdesavgiften. Frågan dis-
kuterades varpå årsmötet beslutade 
att behålla inträdesavgiften på 300 kr.
Årsmötet beslutade att straffav-
giften för den som inte utfört eller 
kvitterat städningsarbete ska höjas 
till 400 kr per tillfälle, samt att städ-
veckorna ska anges i WSS-nytt.
Årsmötet fastställde nya taxor för 
hyra av Skansholmen och Solbergs- 
udde, samt att uthyrning får ske även 
under mars månad.
Beroende på ändrad beräknings- 
grund blir vinterplatsavgiften något 
förhöjd. Årsmötet beslutade att fast-
ställa den föreslagna förändringen 
av vinterplatsavgiften.

Styrelsens förslag
Sällskapets försäkringar

Nils Ulmner informerade om en 
pågående översyn av sällskapets 
försäkringar. WSS-medlemmen 
Håkan Berglund hjälper till att 
sammanställa ett underlag för en 

offertförfrågan till Svenska Sjö 
som tillsammans med Trygg Hansa 
har försäkringsverksamhet som 
riktar sig till båtklubbar. Även 
Länsförsäkringar kan få en möjlighet 
att se över våra försäkringsvillkor.
Arbetet ska vara klart före 
förfallodagen 1 juni.
Mötet uppdrog till styrelsen att 
fortsätta arbetet med att hitta bästa 
försäkringsskydd.

Miljöinformation från kommunen

Gert Petersson och Monica Sjöholm 
har deltagit i en kommunal informa-
tionsträff. 
Gert berättade att Tommy Bovinder, 
som miljöansvarig, kommer att ta 
över det arbete med miljöplan som 
Sophia Ahl och Elisabeth Stärner 
påbörjat.

Septicpump

Gert Petersson informerade att 
styrelsen beslutat köpa Tore Käll-
marks minsta modell av septicpump 
för ca 57 000 kr. Eventuellt kan den 
placeras på flytbryggan utanför mas-
tkranen för att ge tillräckligt vatten- 
djup.

Nya rutiner i ekonomifunktionen

Monica Sjöholm berättade att Hjal-
mar Åselius på sikt ska ta över av- 
svaret för ekonomifunktionen. 
Monica och Hjalmar ska gå en kurs 
som handlar om internetbaserat 
ekonomisystem.

Seglingssektionens ordförande Jan 
Furemo överlämnar pokalen för 
bästa seglingsprestation på främ-
mande bana till Thomas Ragnars-
son.

Nils Ulmner berättade att det 
mesta är färdigt efter vinterns 
arbete.
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Ändrade arbetsformer i samtliga sektioner

Under 2016 antog medlemsmötena en stadgeförändring 
som innebär att alla styrelsemedlemmar ska ha egna an-
svarsområden och att alla sektionsansvariga också ska 
vara ordinarie styrelsemedlemmar valda på två år.
Anders Karlzén betonade att hela sektionsstyrelsen, 
inte endast ordföranden, har ett övergripande ansvar för 
arbetets organisation. Det ansvaret är inte begränsat till 
de 10 arbetstimmarna. Arbetsplikten avser övriga med-
lemmars arbete på arbetsdagar eller med projekt som 
godkänts av sektionsstyrelsen.

Professionell städning av klubbhuset samt straffavgift 

för ogjord eller odokumenterad städning

Styrelsen har noterat att städningen ibland är otill-
fredsställande och att många medlemmar ”väljer” att 
betala i stället för att städa, samt att man glömt att sign-
era städuppdraget.
Styrelsen har beslutat föreslå årsmötet att höja straffav-
giften för ogjord städning, samt
att vid behov köpa professionell städning.

Våtrumsrenovering

Nils Ulmner berättade att det mesta är färdigt efter vin-
terns arbete. Många kunniga medlemmar har hjälpt till:
Mats Lind byggkonsult, Anders Wiberg golvgjutning, 
Berne Fransson VVS, Christer Elmerfjord elinstalla-
tioner, Peter Eckerbom multihantverkare, Per-Inge Nils-
son bastukonstruktör och väggputsning, Ulf Sjöholm 
och Sune Drufva bastubyggare, Gert Petersson och To-
mas Strömberg målare, Veterangänget väggrivning.
Det ideella arbetet har minskat kostnaderna med 
100 000 kr.
Årsmötet tackade med en varm applåd.

Motion

Lars-Gunnar Ahl har lämnat en motion till årsmötet. 
Han anser det orimligt att den som inte använder sin 

båtplats på flera år kan kräva tillbaka den från andra- 
handshyraren. Lars-Gunnar föreslår en begränsning på 
ett år.
Arne Blomgren hävdade att den som betalt insats för en 
bryggplats har rätt att få tillbaka en lika bred plats. Den 
som hyr gör det för ett år i taget.
Monica Sjöholm påminde om regeln som säger att 
besked om flytt eller bortavaro ska ges senast vid nyår.
Läget är oklart beträffande vilka rättigheter medlemmar 
fått i samband med betalning av bryggplats.
Mötet uppdrog till styrelsen att ta fram ett beslutsunder-
lag till höstmötet.

Nya val av funktionärer och avtackning

Anders Karlzén omvldes som ordförande ytterligare ett 
år. Hjalmar Åselius valdes på två år som adjungerad 
ekonomifunktionär. Peter Eckerbom valdes på ett 
år som ordförande i Skansholmssektionen. Torsten 
Blomgren valdes på ett år som ansvarig för WSS-nytt. 
Lena Pettersson valdes som ledamot på ett år i Klubb-
mästeriet. En person, som utses av seglingssektionen, 
valdes på två år som ledamot i seglingssektionen.  
Michael Karmann valdes på två år som ledamot i Ung-
domssektionen.
Ordföranden avtackade de båda avgående styrelsemed-
lemmarna Jan Källmark och Bo Axelsson med varsin 
blomma och varm applåd.
Anders framförde ett varmt tack till alla andra som  
arbetat i sällskapet under det gångna året och förklarade 
att sällskapets goda ekonomi helt och hållet beror på det 
arbete som utförts ideellt.

Därefter tackade ordföranden Anders Karlzén för för-
troendet och förklarade årsmötet avslutat.

Hela protokollet finns på hemsidan wss.nu
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26
lördag

Augusti 2017

ARBETSDAG 
& KRÄFTSKIVA
PÅ SKANSHOLMEN

Vi träffas ute på Skansholmen för 
vår årliga arbetsdag & kräftskiva 
på kvällen.
Klubbmästeriet dukar upp klubb-
lokalen för fest! 
Var och en tar med egen matkorg, 
dryck och kaffe.

Välkomna!
Klubbmästeriet



14

Hur du kan använda Bas-K,  
WSS webbaserade medlemsprogram
Det är lätt att glömma bort hur man gör saker och ting på nätet. Passa därför 
gärna på nu att träna att gå in i Bas-K och botanisera i registret och matrikeln, 
samt kontrollera att allt stämmer. 

Den som glömt sina inloggningsuppgifter kan höra av sig, så hjälper jag 
till att plocka fram dem. Jag håller registret uppdaterat i samma takt som jag 
får in förändringar från er medlemmar. Allra överst på “din sida” finns i små 
bokstäver, alldeles till höger, min maildress. Klicka bara på den så kommer du 
direkt till mailen och kan skriva eventuella förändringar som skett. 

Jag kommer även fortsättningsvis att betala WSS räkningar, och kan svara på 
frågor om avgifter, betalningar och över huvud taget besvara frågor som rör 
WSS ekonomi.

Monica Sjöholm

Ekonomi

23
Juni

Midsommar
afton

Lathund för inloggning till Bas-K

Du har fått användarnamn och lösenord i ett mail.

• Gå in på adress bas.batunionen.se

• Logga in med användarnamn och lösenord

• Villkorssida: längst ner finns en ruta att bocka i för acceptans  
 av villkoren

• Klicka på Bas-K/Matrikel

• Nu kommer du in på dina uppgifter och kan kolla att allt är rätt.

• Via gula flikar uppe till höger finns uppgifter om båt, avgifter och  
 aviserade avgifter. Kolla detta också.

• Längst ner på sidan finns matrikeln med de andra medlemmarnas  
 namn, adress, tel och e-mail.

• Inga andra uppgifter, som födelsedata, kan du se.

Fungerar inte detta för dig, hör av dig per mail till  
monicaochulf@telia.com

Viktigt!
Ändrar du adress, mail, telefonnummer eller byter båt så måste du höra 
av dig till mig så jag kan hålla matrikeln uppdaterad.
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23
Juni

Midsommar
afton

Midsommarafton firar vi traditionsenligt på 
Skansholmen (om vädret tillåter) annars är vi
på Solbergsudde.

Vi träffas kl 14:00 för att klä midsommar-
stången tillsammans. Varje båt tar med sig 
en hink med blommor och björksly.

Efter midsommardansen fikar vi gemensamt, 
var och en tar med egen fika.

På kvällen ca 18:30 tänds grillarna upp och 
klubblokalen står uppdukad för grillfest. 
Var och en tar med egen matkorg och dryck 
samt bestick, tallrik & glas.

Välkomna! 
Klubbmästeriet



Vi i renoveringsgänget för den ”nya” herravdelningen 
tackar för all positiv respons som vi fått och den trevliga in-
vigningen som avhölls i samband med sjösättningsfesten.

Läget på försäkringsfronten är att vi har lämnat Länsförsäk-
ringar och valt Svenska Sjö istället.

Våra klubbhus på Skansholmen och Solbergsudde är försäk-
rade till fullvärde. Tidigare var endast Solbergsudde försäkrat 
till fullvärde och Skansholmen till ett maximalt belopp på 3,7 
mkr.

Nu är också våra förvaringsbodar försäkrade upp till fasta 
belopp enligt försäkringsbolagets skadereglerares värdering. 
Dessa bodar var tidigare oförsäkrade.

Våra båtar kommer också att bli försäkrade till fasta be-
lopp. De har tidigare endast haft en brandförsäkring och vi 
håller på att specificera vårt båtinnehav. Så denna försäkring 
är, när detta skrivs, inte tecknad, men är det när du läser detta 
i WSS nytt.

Våra Rib-båtar är under innevarande år fortsatt försäkrade 
hos Länsförsäkringar men kommer att föras över till Svenska 
Sjö.

Bryggorna är liksom tidigare brandförsäkrade.
Vi kommer genom dessa ändringar att få en väl täckande 

försäkring för vårt segelsällskap genom vårt medlemskap i 
Båtunionen. Självrisken för byggnaderna är nu 9000 kr istället 
för 90 000 kr som tidigare.

Närmare detaljer i försäkringsfrågan kan redovisas på höst-
mötet.

Allt detta har möjliggjorts tack vare vår klubbmedlem Hå-
kan Berglund som har en gedigen erfarenhet från försäkrings-
branschen och som lagt ned ett omfattande arbete på detta.

”I have a dream” utbrast en känd person åtskilliga gång-
er. Min blygsamma dröm är att tillräckligt många ska samla 
tillräckligt med energi för att nästa år känna lust och vilja få 
utlopp för sitt skapande. Vi behöver måla om klubbhuset på 
Solbergsudde.

Hälsningar 
Nils Ulmner

Anders Viberg ordnar så att det blir 

rätt fall.

Christer Elmerfjord installerade elen. 

Nils Ulmner var nöjd med det.

Peter Eckerbom och Ulf Sjöholm bygger väggarna till bastun

Nils Ulmner som var arbetsledare blandar cement

Klubbhussektionen

16
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Per-Inge Nilsson hade ett styvt jobb 
med att putsa väggarna.

Gert P rollar väggarna i tvättstugan

Peter städar

Peter Eckerbom och Ulf Sjöholm bygger väggarna till bastun

Ulf, bastubyggaren.

Bastuklubben firar att jobbet med herrduscharna och bastun är klart!



 

 Ungdomssektionen                 www.seglarskolan.nu
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I år har det varit en kylig vår för seglarskolan. Vi blev 
nog lite bortskämda förra året då vi hade toppenväder 
vid samtliga tillfällen.

Vi drog igång verksamheten som vanligt i mars 
månad. Ganska snart därefter gjorde vi vårt besök i sim-
hallen där olika moment tränades under säkra former! 
Tyvärr var deltagarantalet lite lågt här då det krockade 
med många andra idrottsevenemang. Sådant vi har svårt 
att styra över.

I slutet av april sjösatte vi våra båtar som länge läng-
tat sig ut på vattnet! Våra 2-kronaseglare sjösatte några 
veckor tidigare. 

Vi har noga informerat våra seglare och deras 
föräldrar om vikten av ombyte. 

Man vet aldrig när olyckan är framme. I vår sport be-
höver ju inte heller olyckan vara framme för att man ska 
bli blöt och kall.
Idag har vi 19 elever inskrivna i seglarskolan. Av des-
sa har vi sju helt nya för året! Superkul! Kunskapsin-
hämtningen går jättefort hos alla våra deltagare. De 
kommer i land med ett stort leende och längtar redan 
till nästa tillfälle! Ett stort tack till alla våra instruktörer 
som gör sitt yttersta för att stimulera och heja fram våra 
seglare!

På tisdagar och torsdagar, under ledning av Kajsa Al-
binsson, har vi seglarskola för vuxna. I år har vi rekord-
många deltagare. Totalt 18 stycken är inskrivna, nio per 
dag! Kajsa har redan fått in nya deltagare till hösten. 
Finns det någon där ute som är sugen på vuxenseglar-
skola är det bara att kontakta oss!

Under onsdagarna har våra instruktörer tillsammans 
med 2-kronaelever fått extra stöttning i sin egen utveck-

ling. Thomas Ragnarsson tränar hårt med dem, allt ifrån 
startträning till fart och hur man rundar märken på bästa 
sätt. Det har verkligen hänt mycket hos seglarna ifrån 
förra hösten, härligt!

Nu till helgen, den 3 juni, kommer seglarskolan att 
finnas inne på fiskartorget för att vi ska visa upp oss på 
Västervik Outdoor. Ett evenemang som slog väl igen-
om förra året. Flera deltagare som provade på segling 
under denna dag, har vi nu med oss i seglarskolan samt 
vuxenskolan!

Efter att skolorna slutat drar vi åter igång vår som-
marskola, som ligger utanför den vanliga seglarskolan 
(vår/höst). I skrivande stund har vi 29 stycken anmäl-
da. Det som gläder oss är att många deltagare kommer 
från andra städer. Nytt för i år är att vi äntligen kommer 
att genomföra ett traditionellt Skansholmsläger vec-
ka 25. Som många säkert känner till har det varit lite 
hinder på vägen där ute, men nu verkar det mesta ha 
fixats och vi kan återta traditionen! Vecka 26 och 27 
har vi daglägerverksamhet där deltagarna seglar mellan 
klockan 9-15. Ansvariga för lägerveckorna är Mikael 
Albinsson, Jan Furemo samt undertecknad.

Den 20 augusti kommer seglingssektionen tillsammans 
med ungdomssektionen att genomföra en Smålandscup 
här i Västervik. Vår förhoppning är att vi har ett par 
optimister samt 2-kronabåtar med på startlinjen. Tänk 
om det går lika bra som under 2-krona SM:et förra året! 
Spännande!

Jakob Elmerfjord 
ordf. ungdom, 
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Städning av Klubbhuset 
Solbergsudde 

Liksom tidigare hjälps vi åt att städa klubbhu-
set på Solbergsudde. Enligt de riktlinjer som 
togs 2006 så är alla medlemmar som har båt 
på WSS skyldiga att städa klubbhuset. Att stä-
da går utanför den ordinarie arbetsplikten. 

Klubbmästeriet har tagit fram städinstruk-
tioner, se bifogat dokument.  Du kan även 
hitta instruktionerna på hemsidan och på städ-
skåpets dörr i klubbhuset. På insidan av städ-
skåpsdörren hänger en lapp där du har möj-
lighet att anteckna om det saknas något, om 
något är sönder eller om något behöver bytas 
ut.  Du kan även kontakta någon i klubbmäs-
teriet på telefon/mail, se nedan. 

När du/ni städat färdigt signerar du städlis-
tan som finns uppsatt på städskåpets framsida. 
Ej signerat namn debiteras med 400 kr.

Städning sker en gång varannan vecka 
och ansvaret delas mellan två familjer. Båda  
familjerna har ansvar för att kontakt med var-
andra görs och bestämmer när, under perio-
den, städningen ska genomföras, samt vem 
som ansvarar för vad. Vår förhoppning är att 
det ska gå fortare och bli lite roligare att kla-
ra av städningen på detta sätt. Om ni inte kan 
städa den period ni är uppsatt på så kontakta 
någon annan på städlistan och byt. Men med-
dela samtidigt Klubbmästeriet att ni bytt.

OBS! Glöm inte den toalett som finns bred-
vid gästhamnsavdelningen. Det är viktigt att 
denna också städas och är fräsch!

Tack på förhand för din hjälp!

Klubbmästeriet

Tack alla som ställde upp på varvsdagen den 13 maj. Vi var 
många som gjorde vår arbetsplikt den dagen på klubben. Det 
gick åt 15 kg ärtsoppa till lunch!!  Vi ökar mängden för varje 
år! 

Det var ett fantastiskt gäng som städade klubbhuset från 
golv till tak. Det känns bra att vi slipper köpa in storstädning-
en från en städfirma. 

Sjösättningsfesten hölls på kvällen. Det var ett glatt gäng 
som samlades för en invigningsceremoni med champagne på 
verandan, för det fantastiska jobb som har utförts under vin-
tern med tvättstuga, bastu och en ny toalett. Klubbmästeriet 
hade dukat långbord i klubbstugan där festdeltagarna i sin tur 
dukade upp med sina matkorgar. Detta blev en härlig avslut-
ning på dagen!

Klubbmästeriet
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Städlista
Vecka Ansvarig Telefon
19 Tomas Falk     0730-631908

 Ingvar Arnér 0722-086954

21 Mario Andrä 0733-286820

 Lars-Gunnar Ahl 0704-994670

23 Thomas Andersson         Thomas.andersson@trivselhus.se

 Magnus Björnåker 0703-412452

25 Robert Kalsås 0707-528501

 Kjell Petersson 0703-299040

27 John Petersen 0705-234646

 Åsa Sjöholm 070-495 38 30

29 Ulf Tornert 0704-268095

 Mats Adolfsson 013- 105044

31 Jan-Olof Andersson 0705-544459

 Ulf Andersson 0706-178500

33 Stefan Aronsson 070-304 6690

 Michel Asplund 0703-046690

35 Anders Björkman 0709-718949

 Mats Ferner 070-8447771

37 Tore Källmark 0706-238864

 Fredrik Landén 070-633 9842

39 Ann-Marie Larsson 0702-284707

 Lars-Erik Larsson 0707-683283

41 Lars-Åke Larsson 0767-710842

 Johan Liliequist 0731-578939

43 Staffan Larsson 0723-267172 

 Per Linde 0706-722546

45 Christer Lundberg 0704-616855

 Tore Lundström 0490-32580

47 Iwo Os 0490-19485

 Gert Petersson 0732-771285

49 Lennart Rundberg 0706-534845

 Mikael Sundheden 0739-822966

51 Göran Thorén 0702-865219

 Anders Wiberg 0706-890639

Information 
för Tvätt! 
Det kostar 40 kr att använda tvättmaskinen och 
torktumlaren. Betalning sker antingen kontant 
genom att lägga 40 kr i ett kuvert och lägga i 
gästhamnslådan (på väggen vid ytterdörren) eller 
via SWISH 123 170 40 89.  Skriv ”tvätt”, namn 
och båtplats. 

Du bokar tid genom att ange namn och båtplats 
i ”tvättbokningen”. Du väljer antingen förmiddag 
(Fm) eller eftermiddag (Em). Då varje maskin tar 
ca 3,5 h, hinner man med 2 maskiner på varje pass. 
När du är klar stryker du ett streck över ditt pass.

Information från Marknadssektionen

Tyvärr måste vi konstatera att försäljningen av 
WSS-almanackan inte motsvarade förväntningarna 
utan resulterade i ett litet underskott. Konsekvensen 
av detta måste, tråkigt nog, bli att Marknadssektionen 
lägger ner almanacksprojektet. 

Marknadssektionen vill tacka alla er som bidragit med 
många fina foton.

Torsten Blomgren / Wolfgang Schmeing
Marknadssektionen

Kontaker på 
Klubbmästeriet
Cecilia Klyver 0705 – 61 64 38 
klyver@telia.com

Anne Karlzén 070-622 21 85 
anne@karlzen.se 

Christina Dunger Petersson 073-804 75 71 
christinad@ltkalmar.se

Madeleine Hermansson 073-219 58 36 
madeleine.hermansson@vetlanda.se

Lena Petersson 0702-76 42 89 
lena.i.petersson@gmail.com



Lyckade arbetsdagar
Vi fick därför ordna en extra arbets-
dag 1 april och som väl var ställde 
ca 35 medlemmar upp. Alla skador 
lagades och varvet blev städat. Tack 
alla som jobbade!

Den 13 maj var alla båtarna i sjön 
och det var dags för ännu en arbets-
dag. Nu kom, hör och häpna, 65 per-
soner varav ca 15 hjälpte Peter på 
Skansholmen. Fantastiskt! 
Per-Erik Westin höll i arbetet. Man 
byggde en ny stenmur vid gräsmat-
tan nedanför klubbhuset och plan-
terade nya brudspireor. Det blev 
snyggt!

Övergivna jollar bars undan, den 
gamla toaslangen grävdes upp för 
att ge plats åt den nya, ett lass grus 
spreds ut på mastplan med hjälp av 
Östen Pettersson och hans traktor, 
varvet finstädades, vaggor bars un-
dan och en ny stege till septikpump-
en snickrades ihop m.m. Klubb-
mästeriet bjöd på ärtsoppa, smörgås, 
öl och kaffe. Mycket uppskattat!

Miljövård
Det är numera förbjudet att tömma 
sin latrin i havet och varje marina 
måste erbjuda möjligheter att töm-
ma båtarnas septiktankar. Vi har 
haft en pump sedan några år, men 
den ansågs inte vara tillräckligt till-
förlitlig. 

Därför satsar vi nu på en ny Latrina-
pump som installeras av Ternstedts 
Invent AB. Den ska vara i bruk från 
vecka 23. WSS och Västerviks Båt-
varv har ett avtal som tillåter det 
senare att använda vår anläggning. 

Miljöansvarig
Västerviks kommun kräver nu att 
vi har en miljöplan och att vi doku-
menterar våra ambitioner gällande 
miljön. Vi måste också ha en mil-
jöansvarig och det har Tommy Bo-
vinder erbjudit sig att vara. Han har 
erfarenhet av sådant arbete från sin 
tid inom skogsbruket. 
Förutom sop-och avfallshantering 

 Varvsektionen

Alla vet väl vid det här laget att vinterstormarna ställde till det för oss, både på Solbergsudde och Skan-
sholmen. Det höga vattenståndet (+1,10m) lyfte bort bryggor, förstörde bojar och vräkte in skräp på våra 
stränder. Det resulterade i mycket reparationsarbete och en hel del kostnader.
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måste vi skärpa oss på flera plan: 
Det är i fortsättningen förbjudet att 
skrapa, slipa, blästra bort bottenfärg 

utan att samla ihop resterna. Använd 
presenningar! Särskilda dammsug-
are finns att hyra för uppsamling 
av färgrester. Olja, bränsle, glykol 
och färgrester får inte spillas ut på 
marken. 
 Vi bör också sträva efter att kom-
ma bort från användningen av icke 
tillåtna bottenfärger. Ett beslut om 
detta bör tas på årsmötet 2018, en-
ligt undertecknad.

Ny strandlinje
Strandkanten på nedre plan spolades 
ner i havet under vinterstormarna. 
Anders Viberg har sett till att vi fått 

ditkört sten och makadam. Vi får nu 
plats med ytterligare två stora båtar 
nästa vinter. 
Text och bilder: 
Gert Petersson
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Gästhamnsvärdar 2017
V 24  Jonas Törngård 073 9651541

V 25 Anders Ullman 0495 10925

V 26 Johan Liljeqvist 0490 30717

V 27 Lars Erik Larsson 0490 33664

V 28 Ulf Tornert 070 4268095 

V 28 Kjell Pettersson 070 3299040

V 29 Joel Bergström 073 6892757 

V 30 Göran Andersson 0490 18569

V 31 Hjalmar Åselius 0490 15397

V 32 Roland Josefsson 070 6683278

Gästhamnens förberedelse 2017
Denna sommar kommer vi att senarelägga starten för 
gästhamnsverksamheten. Vi börjar vecka 24 i stället för 
vecka 21, samt avslutar vecka 32 i stället för vecka 33. Detta 
beror dels på få gästbåtar och dels på svårighet att engagera 
gästhamnsvärdar under sommarmånaderna.

Vi fortsätter även denna sommar med Swish. Detta var 
uppskattat bland annat för de gästbåtar som visste att de 
skulle stanna flera nätter, samt långliggare.

Innan starten av gästveckorna kommer vi som vanligt att ha 
en genomgång med gästhamnsvärdarna i klubbhuset.

 En del cyklar gjordes i ordning under arbetsdagen nu i vår. Tre 
begagnade cyklar har även inköpts. Nya gästhamnskvitton 
har också inköpts.

Påminnelse: 
Var vänlig att meddela gästhamnsvärden om ni tänker vara 
borta mer än två nätter. Meddela gärna också gästhamnsvärden 
när ni tänker komma tillbaka. Vet ni inte riktigt när ni kommer 
tillbaka. Ring då minst två dagar innan hemkomsten.

Ha en trevlig sommar
Ingvar Arnér, Gästhamnsansvarig 
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Vi inom veteransektionen organiserar något vi kallar för 
Tisdagsträffar. Det är träffar som är öppna för alla. Man 
behöver inte vara veteran eller pensionär, man kan vara man 
eller kvinna alla är välkomna.

I dagsläget ser det ut som att träffarna startar i början eller 
mitten av september. Kl. 09:30 samlas vi i klubbhuset för lite 
småprat och kaffe. 

Träffarna är också ett forum där man kan be om hjälp 
eller goda råd. Kunskapen och erfarenheten bland deltagarna 
är imponerande stor.

För nya medlemmar kommer man snabbt in i gemenskapen.

Ansvaret för kaffet delas upp inom deltagarna. Vi 
brukar vara ca 12-13 deltagare varje gång. Meddelande om 
startdatum kommer att anslås på klubbens anslagstavlor 
och eventuellt på WSS hemsida, samt en liten notis under 
klubbnytt i Västervikstidningen.

Per-Inge Nilsson, 

tel.nr. 0707389920, peringen@telia.com

Veteransektionen Tacksamhetens 
tanke
I samband med sjösättningen i våras så 
hände det mig en liten olycka på vägen 
till varvet. Jag cyklade omkull och slog 
i huvudet så kraftigt att jag fick en blöd-
ning innanför skallbenet och en ganska 
kraftig hjärnskakning.

Min båt var ju tänkt att sjösättas, men 
någon arbetsinsats från  min sida var 
otänkbar.

Då visar det sig att bland WSS med-
lemmarna finns många kamrater med 
vilja att hjälpa till. Några ställde upp 
med att täcka av båten och förbereda den 
för flytt, för någon sjösättning i år var 
inte aktuell. Arbetslagen vid sjösättning-
en flyttade båten och nu står den på land. 
Jag har en del jobb att göra på båten och 
hoppas på att komma i form så jag kan 
börja med det.

Jag vill tacka de medlemmar som hjälpt 
till med min båt, och hoppas att jag kan 
återgälda insatsen. Det känns bra att veta 
att hjälp finns att få från WSS-medlem-
mar, när man behöver det.

I övrigt kommer veteransektionen, lik-
som tidigare år, att till hösten dra igång 
tisdagsträffarna. Meddelande om när, 
kommer att meddelas via anslagstavlor-
na, hemsidan och under klubbnytt i Väs-
tervikstidningen

Per-Inge Nilsson  Vindö 40

When I get drunk

(mel. When I’m sixty-four)

When I get drunk and losing my mind

Many beers from now

Will you still be serving me a Ballantine

Brandy, Gin and a bottle of wine?

So fill up my glasses I’ll get drunk as a skunk
Won’t say I want no more
I am the singer, I am the swinger 
Join me you won’t get bored! 
Skååål! 

Text och musik:  Blomgren Hagelin

 Lennon McCarteny

En sång till sill och nubbe i midsommartid
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Håkan (uppvuxen i Västervik) och Elisabeth 
Stärner från Linköping kommer att segla med 
sin Fingulf 31 tillsammans med två av sina dött-
rar med respektive. Maria och Leornard, Johan-
na och Calle. Målet blir Öland och Gotland och 
kanske ända upp till Landsort

Krister Andersson och hans vän 
Kristina Grönlund kommer att 
segla med sin S 30 mellan Arkö-
sund och Kråkemåla. Två favorit-
ställen är  Hamnholmen och Vipp-
holmarna.

Thomas och Ann Sofie Ragnars-
son med sonen Eric kommer att  
”seglar dit vindarna bär.” med sin 
Arcona 32. Troligen norrut mot 
Stockholm och Wasahamnen. An-
dra favoritställen är bland annat 
Trosa och Utö. 

Seglingsplaner för sommaren



27

Thomas och Ann Sofie Ragnars-
son med sonen Eric kommer att  
”seglar dit vindarna bär.” med sin 
Arcona 32. Troligen norrut mot 
Stockholm och Wasahamnen. An-
dra favoritställen är bland annat 
Trosa och Utö. 

Åsa Sjöholm och Per-Erik Petters-
son i sin nyinförskaffade Scanner 
38 vill bekanta sig med båten i 
sommar. Så det blir Tjust skärgård 
som får besök av Åsa och Per-Erik 
och barnen Thilde, Elin och Olle.

Seglingsplaner för sommaren
Text och bild: Eva Hagelin

John Petersen har haft sin Mon-
sun 31 i tre år. I år blir det Gotland 
runt med en kompis. Annars så är 
John pilot i Frivilliga Flygkårens 
brandflyg och sjöbevakningsverk-
samhet.

Magnus och Sylvia Björnåker från 
Vetlanda har en Confortina 32. 
De har inga speciella planer för 
sommaren. Segla i Tjust skärgård 
och kanske till Byxelkrok. 
Döttrarna Alice 13 år,  och Alma 9 
år tycker bäst om när båten ligger 
stilla i någon mysig hamn.

Eric Ragnarsson 16 år, i familjens 
rib-båt, seglar 2-krona här på Wss. 
I sommar ska han tävla med en 
kompis från Växjö i en Trapets. 
Erics drömbåt är Arcona 400 eller 
First 42. 



Avsändare

Westerviks Segelsällskap
Box 252, 
593 23 Västervik

Posttidning B

SVERIGE

PORTO 
BETALTB

Sjösättningen 
fotograferad av Eva Hagelin


