
BRUNNAREN
Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken    nr 1 2017

OBS årsmöte i SSB!
15 mars kl 19

Ursula flyger upp
1 oktober 2016

Isbrytare på Riddarfjärden i februari



Det händer i klubben
Maj forts
25-28  Gullviverallyt startar på Getfoten
Juni
3 - 6 Ridderfors race.Återupplivad
klassiker
8 Träff m nya medlemmar kl 18
8 Medlemsmöte
10 Veteranklubbens lunchpå Getfoten
23 Midsommarfirande på Getfoten
Juli
5 Sista onsdagsseglingen före semestern
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Vi gratulerar !

Mars
15 Årsmöte i klubbhuset kl 19
18 Pub i  klubbhuset kl 17: Räkfrossa
April
26  Seglarträff i klubbhuset kl 19
29-30  Sjösättning. Getfoten öppnar 
Maj
3 Onsdagsseglingarna startar
13 Bockar ska vara ställda på plats
14 Städdag i Brunn
20 - 21 Arbetshelg på Getfoten

Håkan Kam, 18 augusti
Jonas Mikaels, 14 september
Carina Svalling, 28 september
Christina Schippa, 7 oktober
Tommi Nahkuri, 17 oktober
Charlotta Ekerborn, 25 oktober
Madelene Naeslund, 27
november
Elide Vivas Ramirez, 27
december

60 år

50 år

70 år

80 år
Silvano Pilati, 1 juli
Sigurd Jansson, 21 september
Unto Sandström, 14 december

Terje Langlete, 28 september
Ulf Sjödin, 3 oktober
Thomas Giarimi, 7 oktober
Tom Canbrand, 10 oktober
Per Anders Holmström, 10
november
Maria Heden, 2 december
Miodrag Bulatovic, 19 december

Se  hemsidan  för  ständigt aktuell kalender!

Ulf Hagelroth, 2 juli
Eva Benckert, 18 juli
Kerstin Holgersson, 15 augusti
Peter Levander, 10 oktober
Vlad Patraulea, 24 oktober
Magnus Tauson, 5 december
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Ordföranden har ordet
Tänk vad ett år går fort och vilken grå vinter det blev. Nu väntar vi alla på en solig
vår och en härlig båtsommar. Tyvärr blir nog starten för mig försenad  eftersom jag
måste ta ur en motor för renovering.
    Vill passa på att be om ursäkt till dem av er som blivit drabbade av olika typer av
faktureringsstrul. Nu har flera styrelseledamöter verkligen jobbat igenom det
administrativa systemet så nu ser jag att vi är på banan igen. Tack för det!
   Året har givit oss ny belysning i Brunnsviken och uppsäkrat system. Vill nu ha
hjälp med att måla i klubbhuset. I Ekhagen är elen genomgången och, inte minst
glädjande, bygglovet på huset är klart. Dags för seglarna att slutföra tak och
inredning.
   Arbetsmyrorna på Getfoten har renoverat bryggan mellan Stora och Lilla
Getfoten samt gjort en altan framför annexet. Personalen har fått ett fint
duschrum och ett tak på ingången till dansbanan.
   Som vanligt öppnar Juraj under sjösättningsdagarna, så välkomna ut och hjälp till
med uppstarten.  
--Vill nu önska alla en riktigt skön båtsommar! Peter Schwinn

ordförande

Utbildning erbjuds i flera olika steg och
grundsteget är förarbevis som behövs
för alla vidare steg. Kursen som började
onsdagen den 22 februari kl 18.30 i
klubbhuset tar 6 kvällar i anspråk.
Förarbeviset ger behörighet att framföra
båtar mindre än 12 meter lång och 4
meter bred i dagsljus inom vatten-
områden där en mindre båt inte är
olämplig.                               .
   Nästa kompetenssteg är kustskeppare
som  att du har sjöpraktik och båtpraktik.
Kustskepparintyget  är ett krav om du
vill köra en fritidsbåt med en totallängd
över 12 meter och en bredd över 4 meter

         Utbildningar i samarbete med Stallis

Peter Frisk

Sällskapet  fick 8 februari besök  av Sjökapten Claes Pallin, som
utbildar fritidsskeppare i behörighetsfrågor.

och som tar max 12 passagerare. På
kursen får du lära dig navigering i mörker,
att köra efter fyrar och mycket mer.
Kursen är till stor del teoretisk men du
måste ha utfört en verifierad båtpraktik.
Kursen ges 6 kvällar.
    Fartygsbefälsexamen klass VIII,
innebär radarkunskap, SRC(=VHF),
hjärt o lungräddning (HLR), brand-
bekämpning mm. För yrkesfolk är denna
den lägsta  behörighetsformen. OBS att
båtens försäkringsvillkor måste ändras
om passagerare medförs.
    Kostnader och detaljer finns på
SSB:s hemsida  SSB.nu. 



Upptagningen 1 och 2 oktober

Tack för oss- nu kastar vi loss!
Sedan 2012 vår redaktion gjort tre Brunnare per år. Nu är det dags för ett nytt
gäng att ta över och skildra vad som händer i SSB. Vi önskar det nya gänget och
Henrik, som jobbar vidare, lycka till! 

Jättefint väder, alla de erfarna och kunniga ledde arbetet så det gick jättebra.
Om än med vissa förseningar.

Joakim som skötte megafonen ropade
oförtrutet upp oss med våra båtar till
upptagningsplatsen, de frånvarande inte
undantagna.

Proffsig mottagning

Björn kollade att  Ursula
hamnat rätt i slingen

Slingen träs på: Det är viktigt med
balansen när båten ska lyftas

Inga-Lena, Astrid och Lasse
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Glada efter väl förrättat värv, Björn
och Joakim

Bockar  och stöttor justeras in, på babord och styrbord, på  för och akter

Flygtur till vinterplatsen
Touch down

Rörställning fram

och presenning
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I november var det 10 år sedan första Ljusfesten  i
Brunnsviken; ett initiativ av  Haga-Brunnsvikens Vänner
(HBV). Under årens lopp har festen spridit sig till att
omfatta hela Brunnsviken, där nu många klubbar och
organisationer deltar. I

Ljusfesten i Brunnsviken

Den som vandrar lite längre ut på  bryggan i Ekhagen stannar säkert upp en stund
och vilar ögonen på Lolita, Ekhagens snyggaste pensionär, 66 år! Hon ritades 1948
av Olle Enderlein och byggdes 1951 i Linköping. Båten ägs av Ferenc Noetzel
sedan 18 år och är nog den enda båt som vi  i kappseglingar seglat om i lä av
respekt för hennes skönhet.
      Många av oss har nog funderat på att ha en träbåt men backat ur. Kanske i
brist på kunskap om hur den ska skötas
eller för den mängd tid som underhållet
kräver. Ferenc verkar dock haft tur
som bara(!) behövt genomföra följande
stora arbeten:

LOLITA  -  Ekhagens snyggaste pensionär

utfört med största noggrannhet, kan
vi andra konstatera.
- Vi hoppas att vi snart får se Lolita på kappseglingsbanan igen.

 -       Byte av kölbultar och döträ
-        Renovering av däck och rufftak
-        Nåtlimmning av friborden

Några välkända SSB-profiler
vid grillen

SSB har vi tidigare
legat lågt, men i år var
vi med och lyste upp i
höstmörkret.
   Så vid 16-tiden

började många medlemmar med familj samlas
för att delta. Några gav sig iväg bortåt Haga för
att lyssna på musik, andra lät sig bjudas på korv
av vårt klubbmästeri. Det var mycket trevligt -
men ganska kallt i novembersnön.
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Klart vatten i Brunnsviken!

Vi ska förstås vara glada för att
Brunnsviken (och Bällstaån) står
överst på renoveringslistan nu när
kommunen satt upp ett högt mål för
stadens olika vattendrag.
Vattenkvaliteten ska vara både
kemiskt  och ekologiskt godkänd
före 2027.

 Idag ser vi med blotta ögat att det finns
en del att göra för att nå dit.
Brunnsviken är övergödd bl a på grund
av att avloppsvatten släppts ut orenat
under årtionden. Ända till slutet av
sextiotalet släppte Stockholm Vatten ut
dåligt renat  avloppsvatten här.
Svavelväte har dödat bottnarna.
Brunnsviken är också full av kemikalier
från förorenat dagvatten. Tyvärr också
av gifter som kommer från
båtbottenfärger.  Ingenting blir bättre
av det stillastående vattnet mellan två
motorvägar. De djupare bottnarna är
döda och tomma på fisk.  Så ser det ut
i flera vattendrag i huvudstaden så det
gäller inte bara Brunnsviken.

Hösten 2016 kom uppgifter i media om att Stockholms kommun sätter
in miljoner för att vårt hemmavatten ska bli klart och badbart.

För Brunnsviken innebär det nya
dagvattenanläggningar för förorenat
regnvatten och åtgärder för att hejda
övergödning. Där lägger Stockholms
kommun mellan tre och sex miljoner
kronor på ett aluminiumsalt som binder
fosfor och kväve till botten och gör
vattnet klarare.

Vi båtägare berörs genom att det i
åtgärdsprogrammet också ingår att se
över och skärpa reglerna för giftiga
bottenfärger. Mätningar av Brunnsviken
förra sommaren avslöjar att  vattnet
innehåller en ohälsosam kemikalie-
blandning. Man hittar förhöjda halter av
koppar och zink och tributyltenn (TBT)
som är förbjudet i båtfärg sedan många
år. Det lossnar fortfarande från båtar och
blir kvar i bottenslammet. Hittills har
staden arbetat med information och
återkommande kontroller för att säker-
ställa att vi båtägare använder miljö-
vänliga sätt att tvätta och måla våra
båtar.  Miljöförvaltningen hävdar att det
finns mätutrustning så att man kan se
vem som har de förbjudna färgerna.
Kommunen säger vidare att de överväger
att installera spolplattor hos de båtklubbar
som inte åtgärdar problemen och låta dem
betala högre arrende.

I sommar börjar
arbetet bland annat
genom att bygga
nya dagvatten-
anläggningar som
renar vatten från
byggen, vägar och bostäder, gå igenom
läckande och felkopplade avloppssystem
och förhindra ny tillförsel av skadliga
kemikalier.



 Många kommitter har vakanser fortfarande. Stämningen och sammanhållningen
i våra kommittéer brukar vara jättebra, man har konkteta arbetsuppgifter och man
ser resultat av sitt arbete. Hör av dig till valberedningens ordförande Bruno
Bergkvist om du känner att du vill och kan bidra till att stärka och utveckla SSB.

mail bruno.bergkvist@tele2.se. Eller ring: 070 6258790.
Beslut om valberedningens förslag ska fattas på vårt årsmöte den 15 mars så det
är hög tid för nya krafter att ge  sig tillkänna.

Än finns chans att få ett uppdrag i SSB

Sällskapets ekonomi
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Lars Blomster

Då tänker jag absolut inte på det eko-
nomiska resultatet. Jag tänker på de
arbetsförutsättningar jag hade pga att
klubben vid årsskiftet bytte datasystem
till Båtunionens BAS för hanteringen av
medlemmar och båtar. Samtidigt avgick
flera erfarna styrelseledamöter. Sådant
är aldrig någon bra kombination och det
ledde till stora problem för oss.
    Problemen berodde på grundläggande
brister i ekonomidelen av BAS, och på
felaktig information från BAS-
ansvariga. Därför fick vi inte bok-
föringen att stämma förrän vi, väldigt
sent, började om från början av året och
gjorde om stora delar av bokföringen.
     Nu är problemen lösta, tack vare att
många i styrelsen har jobbat oerhört hårt
för  att få allt att fungera. De är värda
ett erkännande för det stora jobb de har
utfört. Eventuell kritik ska riktas mot
ofärdiga ekonomirutiner i BAS och
felaktig information från BAS-
ansvariga. Det tog tyvärr lite  tid innan
styrelsen som helhet förstod hur allvarligt
det var. Men då tog vi oss an problemen
och  med gemensamma krafter lyckades
vi lösa dem.

Av mina 13 år som SSBs kassör var 2016 det värsta år jag upplevt.

När det gäller resultatet av verk-
samheten 2016 så blir det ett minus på
127 000 kronor, mycket mindre än det
budgeterade underskottet på 195.000
kronor. Våra intäkter blev i stort sett som
förväntat, bara 8.000 kronor lägre. På
kostnadssidan blev utfallet ca 70.000 kr
lägre än budgeterat.
    Vad är det då som har orsakat det
negativa resultatet? Jo, klubbens beslut
att byta ut belysningen i Brunnsviken.
Det är nu gjort och står för merparten
av underhållskostnaden - drygt 255.000
kronor. Åtgärden kommer att sänka våra
elkostnader.
   Ett annat beslutat projekt var att byta
virket i långa spången på Getfoten för
ca 50.000 kronor. Dessa båda åtgärder
var nödvändigt underhåll som förr eller
senare hade måst göras.  Likviditeten
är dock god – vi har drygt 700.000
kronor i kassan. 2017 kommer att bli ett
bra år, även om vi har ett antal projekt
som skall genomföras.
       Efter 13 år som kassör tackar jag
nu för mig och önskar klubben lycka till.
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