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En solig dag på Getfoten. Bild Rebecca Byström



Vinter-vårkalender 2022-23

  
DECEMBER  ONS  7   Medlemsmöte

DECEMBER   TIS  13   Lucia Ekhagen 18:30   
      
APRIL   ONS  5   Årssammaträde

APRIL    LÖR/SÖN  29-30 Sjösättning!  
 

Tidningen Brunnaren är till för dig som är medlem i SSB. Har du något 
att berätta, visa upp eller något tips du vill dela med dig av så tveka inte 
att höra av dig! Vi behöver din hjälp att fylla tidningen med 
intressant läsning.  

Mejla redaktionen! 
mariehjortsmark@gmail.com  070 618 28 05   
dorotoea.knust@yahoo.com   076 090 14 58 
chatelet@gmail.com     070 447 83 40

Tips till redaktionen!

Sylvain Chatelet, 
skribent/foto

Marie Hjortsmark, 
layout

Dorothea Knust, 
skribent/foto

2

Vill du vara 
med och göra 
Brunnaren? 

Kontakta 
redaktionen!



Nu har hösten kommit med alla vackra färger. 
Vintern nalkas och båtarna ligger på land. 
Ett lyckat drag av hamnkaptenen var att 
använda två kranar i år. Allt gick väldigt 
smidigt och arbetslagen gjorde ett utmärkt 
arbete. Året blev händelserikt med fortsatt 
pandemi och dom flesta styrelsemötena blev 
digitala. Styrelsen har haft ett digert arbete med 
att få till ett kontrakt med arrendatorn på 
Getfoten, som sedan på ett fantastiskt sätt 
renoverat inomhus och verksamheten kom 
igång, dock med lite fördröjning.  

Krogen har varit välbesökt med nöjda gäster. Under nästan hela  
säsongen har våra medlemmar i klubben, Barbro och Ulf Fredriksson, 
gjort ett enormt renoveringsarbete med ny lagerlokal (backstage) bakom 
dansbanan. Vidare har de renoverat verkstaden, bytt brädor och häng-
rännor på restaurangen, renoverat grunden och sett till att avloppsverket 
nu är besiktigat av myndigheten samt att färskvattenverket funkar 
tillfredställande. Det är bara ett axplock av vad Ulf och Barbro gjort för 
oss. Ett föredöme när det gäller frivilliga insatser. Inte en, utan flera fjädrar 
i hatten ska de ha!  
Efter förra vintern fick vi isskjutning som förstörde många y-bommar 
men med medlemmars hjälp är dessa renoverade och upptagna på land 
för att de inte ska skadas i vinter. Vår ideella förening kräver stora insatser 
av alla medlemmar och alla kan nu anmäla sig i BAS för diverse insatser. 
Jag vill även slå ett slag för att läsa våra ordningsregler.
Nu efter tio år som ordförande har jag beslutat att tacka för mig.  
Jag kommer naturligtvis att bistå styrelsen med kontakter som jag byggt 
upp. Det har varit en fantastisk tid. Jag blir naturligtvis kvar som 
medlem i klubben och jag är glad för den goda gemenskapen!

Ordförande har ordet!

Peter Schwinn, Ordförande Segelsällskapet Brunnsviken
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Segling - säsongen som gått

2022 har varit ännu en fartfylld säsong under segel. Här kommer en 
återblick från några av sommarens höjdpunkter med SSB! 

Gullviverallyt återstartade efter två års uppehåll på grund av pandemin. 
Lika populärt och lika trevligt som förr! 
Fyra dagar under Kristihimmelfärdshelgen var fulla av segling med start 
från Getfoten. Den anpassade banan för barnfamiljer tog nästan 100 
besättningar runt skärgården. Varje dag bjöd på jaktstart beräknad för att 
alla ska komma i mål samtidigt. 
Etapperna gick till Näsbyvikens klubbholme Gränholmen, SSSK:s 
Lökholmen och Biskopsön med prisutdelning, tipspromenad och mingel 
varje kväll. En härlig början på säsongen!

Kryss i Kanholmsfjärden. Bild Sylvain Chatelet
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Bild A. Ehlerding

Konkurrenterna samlas på Getfoten kvällen innan start
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Prisutdelning på 

Gränholmen

Bild A. Ehlerding



I år seglades hela säsongen med knappt något uppehåll under hela 
sommaren. Det blev så mycket som 19 kvällar runt Tranholmen. Banan 
kan man nästan utantill, men några nya stenar kan man alltid hitta ändå! 
Besättningarna är mest SSBare, men några trogna deltagare  
kommer från våra grannklubbar Vega, Solna och Stocksund där 
kvällseglingar uppskattas.

Onsdagar med vind i seglen!

Onsdagssegling har under året ökat med en trogen skara deltagare.  
I år startade vi extra tidigt, redan den 27 april. Bara tre dagar efter 
sjösättning var redan fem båtar på startlinjen. 

Kort efter start, Romain och Andreas 
(blåa båten) försöker hitta vinden

Bilder och text Sylvain Chatelet
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Erika på H-båten Doris seglar förbi. 
Kampen om bojen, Andreas och Peter med besättning med undanvind-
segel utan vind. Och till höger ses Jonas Twiggy ”Pilen” i farten!
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Enligt tradition organiseras av 
”Nyckelbäraren” vårens klubb-
segling, helgen närmaste 6:e juni 
men start från Getfoten. 

I år blev det två etapper som tog 
eskadern först till Ekholmen, 
Vikingarnas klubbholme, sedan till 
Svartsö där vi åt på krogen Sågen
i ett fantastisk solsken. Thomas 
Lindefors utsågs till segrarare och 
fick därmed behålla troféerna - 
vikingarskepp och halvskrov från 
Singla II. Sist, och nyckelbärare till 
nästa år, blev Pontus Söderström.

Ridderfors-racet 
tre fantastiska dagar

Glada pristagare 
Pontus & Thomas

:-)

Modifierade 
Havsörnen 

Sibelle går över 
mållinjen!

Bilder och text Sylvain Chatelet

8



Getfotsregattan,  
som ingår i Liros cup, med full 
funktionärbesättning igen.
Klubben har flera aktiva kapp-
seglare med olika ambitionsnivåer. 
Vi har i klubben ett växande  
intresse för kappsegling på alla  
nivåer. Från trogna deltagare i  
klubbens seglingar till de som  
plockar upp några regionala kapp-
seglingar som passar familjens 
segelsäsong, till de inbitna som 
optimerar sin sommar efter kapp-
seglingskalendern. Några seglar 
även ”stora” race utanför skär som 
Twostar och Gotland runt och även 
utomlands.
Mer om det i nästa Brunnaren!

Bilder och text Sylvain Chatelet

Pontus med båten Anna  
i slutspurten under Nordic 
Yacht open 
september 2022
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Vi är familjen Ledin. Christian, Ninna och Jonna.  
Vi har varit medlemmar i SSB i över 10 år. Ingen av oss är speciellt 
road av att själva vara på bild så vi låter istället vår båt, en Segmo 30, 
en svensk motorbåt tillverkad utanför Uppsala, ta läsarna ut i  
Stockholms skärgård.  

Sommaren med Segemo

Nödradio som laddas 
av solceller. Funkar 
även på bandklippan!
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Sommaren 2022 hamnade vi oftast 
i Möjaskärgården. En väldigt fin 
del av skärgården där det är för-
hållandevis lätt att hitta en egen 
plats om man vill njuta av lugnet 
och naturen när man flyr storstan 
en stund. Om vi åker ut över en 
helg så stannar vi ofta på Getfoten 
över natten från fredagskväll för att 
sen ta oss längre ut tidigt på 
lördagsmorgonen. 
Det är mycket bekvämt att kunna 
stanna till och äta något och få en 
natts sömn trots att vi ibland kan

komma fram till Getfoten sent på 
fredagskvällen. Denna sommar 
så var vi ute i skärgården under 
midsommarhelgen och vi hittade 
efter en stunds letande en fin plats 
i lä då flera av våra favoritplatser 
låg fel pga. av en byig vind.
Nästa tur var i början av juli då 
vi var ute en lite längre period.  
Eftersom vi är ’’preppade’’ har vi  
nytta och nöje på klippor och på 
akterdäck av vår nödradio som 
både kan laddas via solcell och 
vev (laddas dock oftast via USB i 
båten). 
Då det blåste upp rejält och vi 
behövde tanka så besökte vi den 
nya macken på Möja Långvik och 
lyckades få en plats på gästbryggan 
för att stanna över natten. Möja 
Långvik var väldigt fint och den 
fantastiska restaurangen bjöd på 
mycket god mat i en vacker och 
pittoresk skärgårdsmiljö.
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Efter övernattning på Möja Långvik vågade vi oss ut i solen och vinden 
igen och hittad ett ett bra ställe att lägga till på en mindre ö rätt långt ut i 
Möjaskärgården. Den sista turen i samma område som tidigare, gjorde vi 
i början av augusti och även denna gång lyste solen på klipporna.
Under denna helg så fick vi besök av en gråsäl. Bilden på andra sidan ska 
föreställa denna säl, men att fånga en simmande säl i skymningen med en 
mobilkamera är inte det lättaste. 

Text och bild Christian Ledin
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Text och bild Christian Ledin
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Getfotens sjökrog i ny regi

- Vi såg det som en ”en-gång-i-livet-möjlighet” som vi inte kunde 
motstå. Det är en så speciell plats - mitt i naturen men ändå så nära 
Stockholm. Det passade oss bra eftersom vi alla bor i stan. Vi hade varit 
på Getfoten tidigare och redan då sett vilken potential en restaurang här 
ute har. Vi kände att vi hade idéer att utveckla som skulle göra skillnad.
Rebecca har tidigare jobbat i restaurangbranchen och hennes föräldrar är 
vana att driva företag. Just nu studerar Rebecca på Handels och hon ser 
stora fördelar med att kunna använda sina kunskaper från studierna till 
att utveckla företaget på Getfoten. 
- Jag har bott på ön sedan midsommar och bara varit i stan en gång. 
I slutet av sommaren kom min syster Emma och tog över rodret. Varje 
dag är en utmaning, man vaknar och vet inte vad som ska hända. Ena 
dagen har vi ingen el, den andra dagen funkar inte vattnet och en dag var 
vår transportbåt trasig. Man får ha fantasi, man springer ju inte till

Den här sommaren har vi fått ny regi på Getfotens sjökrog. Det är 
familjen Byström som driver krogen och Brunnaren har pratat med  
Rebecca Byström om deras första sommar på ön.

Jonas och Jenny Byström driver Sjökrogen tillsammans med 
döttrarna Rebecca och Emma. Storasyster Julia praktiserar 
på Irland
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affären för att komplettera precis! 
En kväll fick vi bogsera en segelbåt 
med trasigt roder till den full-
belagda bryggan, inför en stor 
publik som var på väg att lägga sig 
för kvällen.
Annars har sommaren på  
Getfoten varit fin med massor av 
besökare och massor av positiv 
feedback. Man har renoverat, byggt 
en stor träveranda och menyn är 
helt ny. Gäster har kommit från 
bl.a. Finland och Tyskland och en 
del berättar roliga historier om 
sina strapatser på vägen. 
  -Vi fick tillståndet att servera  
alkohol torsdagen innan mid-
sommar, då blev det panik med 
inköpen! Vi fick snabbt ringa och 
göra en beställning på tusentals 
liter av diverse drycker. Sen fick vi 
åka med vår lilla motorbåt till 

Vaxholm för att hämta allt. Vi fick 
köra minst sju vändor, och båten 
var så tung att jag flera gånger 
trodde vi skulle sjunka i svall-
vågorna från midsommartrafiken, 
berättar Rebecca.
-Vi har lärt oss massor den här 
säsongen, som vi tar med oss till 
nästa. Då kommer det bli ännu 
bättre!

Bilder Rebecca Byström, text Marie Hjortsmark
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                   Ett glatt gäng  på Getfoten!  Gus Sralla, Filip Tenora, 
Johannes Fällgren, Alexander Nordin 

och Emma Byström



Hamnkapten Gunnar Johansson 
ser tillbaka på en fin säsong, hans 
första som hamnkapten. 
-Det var en riktig bra torrsättning 
i år. Det gjorde mycket att två 
stycken kranar fanns på plats, 
ingen stress och tidspress därför. 
Alla tre kranförare var avspända 
och väldig trevliga, jag hoppas att 
de är med även nästa säsong. Det 
bästa med upptagningen var att det 
gick smidigt, alla verkade väldig 
nöjda och glada, trevlig stämning 
hela helgen, säger Gunnar.
Nu så har mejlet om sommar-
platser gått ut och det är dags för 
Gunnar att planera och kolla kö-
listan inför våren.

Höstens upptagning i 
Brunnsviken

Robin Levin, avspänd 
kranförare från Norrtälje 
Mastkranar

KEEP CALM! 
I KNOW HOW 
TO DO THIS!

Because 
I´m worth 

it!
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Bellevuekajen i 
höststämning 
med regnbåge!

Glada arbetsgruppsledare - Gunnar Kjellgren och Simon Plogman vid 
upptagningen i Brunnsviken.

Bilder och texter Dorothea Knust
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Glimtar från året som gått! 

Zzzzzzzzzzzzzzzzzz

Samlig och prisutdelning efter 
Getfotsregattan.

Eskil säljer lotter!

Bilder Dorothea Knust

Bruno Bergqvist 
och Lennart 
Johansson 
dirigerar boj-
båten inför 
Getfotsregattan 
20 augusti i år.
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Varje år när Hagaparken har 
ljusfest släcker vi ner all 
belysning och klubben  
bjuder på grillkorv. En del 
vandrar sedan vidare till 
koppartälten i Hagaparken. 

Fredrik Larsson 
med sin RJ85

Massimilliano 
Colarieti med 
sin Havsörn 2
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Avsändare & retur: 
Segelsällskapet Brunnsviken 
Brunnsviksvägen 8, 113 47 Stockholm

Skicka din bästa bild till oss!

Vi vill passa på att tacka Päivi och Dag som nu valt att avsluta sitt 
arbete med Brunnaren. Ni har båda gjort ett fantastiskt jobb!
Det blir inte lätt att producera en lika snygg medlemstidning, men vi 
lovar att göra vårt bästa!  Vi tackar även Henrik Olsson för din tid i 
Brunnarens redaktion. Vill du ta över Henriks plats är du välkommen att 
höra av dig till oss!

/Redaktionen

Baksidan reserverar vi åt medlemmarnas bästa marina bilder. 
Kanske blir det din bild som pryder sidan nästa gång?!  
Mejla bild med bra upplösning, beskrivning, namn och telefon-
nummer till: mariehjortsmark@gmail.com


