BRUNNAREN

Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 1 2012

Det krävdes att alla hjälpte till för att denna blanka skönhet skulle
komma sig ut ur nybyggnadsskjulet vid årets sjösättning. Och vad
hade han Ferenc egentligen använt för ytbehandling för att ge
henne en så imponerande lyster?
Hej på dej klubbkompis!
I din hand håller du nu första numret av Brunnaren i den nya kostymen:
foton i färg men ohäftad... Gör själv tidningen mer läsvärd med ditt eget
bidrag i text eller bild! - Nyttig och nöjsam läsning önskar redaktionen.

Det händer i klubben
Varje onsdag i juni och juli
Onsdagsegling kl 17.30
9 juni: Städdag på Getfoten
13 juni 18.00: Träff med nya
medlemmar i klubbhuset
OBS! Inget medlemsmöte 13
juni! OBS!

5 augusti: Sista dag för uppsägning av
båtplats
9-12 augusti: Juniorseglarläger, Geten
18 augusti: Getfotsregattan, Kräftskiva
12 september: Kvartalsmöte
15 september: Prylbytardag, grillparty
6 – 7 oktober: Upptagning
10 november: Sista dag för täckning
11 november: Städdag i Brunn
12 december 19:00:Medlemsmöte

16 juni: Grillparty och
Veteranträff på Getfoten
19 - 22 juni: Seglarskola i
Brunnsviken
22 juni: Midsommar på Geten Du hittar mer och ständigt aktuell
information på hemsidan, ssb.nu

Se upp ! du som brukar parkera på kajen i
Ekhagshamnen! Massor av stenar i kajkanten har
fallit ut. Hela kajen ser ut att rasa närsomhelst!

1 juli Silvano Pilati, 75 år
24 juli Kalle Wyrén, 70 år
29 juli Lennart Nylen, 70 år
5 september Björn Kristiansson, 50 år
25 september Eva Rosén, 70 år

V i gratulerar
6 juni Leif Selberg, 70 år
13 juni Siw Edin, 70 år
21 juni Rune Lagerqvist, 70 år
29 juni Olof Nordberg, 75 år
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10 oktober Lars-Olof Nilsson, 60
11 oktober Robert von Schedvin, 50
14 okober Annika Bremberg, 50 år
17 oktober Martin Imre, 50 år
20 oktober Karl-Arne Olsson, 60 år
16 november Max Lorentz, 50 år
14 december Unto Sandström, 75 år
25 december Måns Edlund, 50 år

Ordföranden har ordet
Sitter ute på klubbholmen Getfoten i ett strålande väder. I går gav sig ett
130 tal båtar av för start i Gullevirallyt. Restaurangen var fullsatt och Anders
Löfgren stod på huvudet för att rensa avloppet. Den renoverade bastun är nu
helt färdig med hjälp av ovärderligt arbete av klubbmedlemmar.
Hela klubben bygger på frivilligt arbete. Vissa gör en helt otroligt insats. Det
är det som skiljer oss från kommersiella Marinor. För oss betyder det
närmare gemenskap och ett sätt att hålla kostnaderna nere.
Vi har blivit utsatta för miljögranskning. Jag vill framhålla att det är av
största vikt att alla gör sitt bästa för att begränsa
spridningen av miljöstörande ämnen i vår natur.
Var även noga med säkerheten på sjön så
blir båtlivet roligare.
Önskar Er alla en riktigt trevlig båtsommar.
Själv har jag ännu inte bestämt mig för någon
längre resa som jag årligen brukar göra.
Väl mött ute i skärgården.
Peter Schwinn

Praktisk information om arbetsdagen på
Getfoten 9 juni. Vi börjar ca kl 10.00!
Tänk på att du kan göra din arbetsplikt på Getfoten!
Den som inte vill eller kan ta egna båten ut hör lämpligen av sig till Anders
Löfgren på mobilnr 0705 440145 och blir då hämtad i Vaxholm.
Inga-Lena Wallin planerar måltiderna och är tacksam för en förhandsanmälan
om deltagande på 0706 290337.

Om du lägger till vid någon av bryggorna på Getfoten
Kom ihåg att ha klubbvimpeln uppe! Annars ligger du bra till för att åka på
samma bryggavgift som klubben kräver av icke-medlemmar
Om du vill äta på restaurangen på Getfoten
Kom ihåg att berätta att du är medlem i SSB! Då får du ta del av de förmånliga
medlemserbjudandena för dig och din familj. Krögaren Juraj hälsar att hans
restaurang är öppen alla dagar oavsett väder och vind.
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Sjösättningen 2012...

Äntligen startade Nistors motor
En sista färgklick under kölen
... och arbetslaget väntar

Här va’re blankt
Oj, aj, hjälp...men det gick inte åt skogen

Beba, Niki och Sandra i kiosken
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Flyttbestyr

...bästa sjösättningen hittills!

Seglare kan tackolov paddlas

FREJA går till väders

Högsta betyg för årets sjösättning
Ja, lovorden räcker nästan inte till Så vill jag särskilt nämna Ingvar
när en glad och nöjd - men trött Evertson som hoppade in och hjälpte
Björn Biverman beskriver årets
Thomas. Egentligen skulle Ingvar
sjösättning. Björn och Jan Celsing har bara jobba halva lördagen, men han
jobbade hela dan. Det är
dragit sig tillbaka i
verkligen roligt när
styrelserummet högst upp i
medlemmarna bjuder på
klubbhuset och väntar på
sig själva. Söndagen var i
kranföraren Micke, som
särklass bäst. Då låg vi
alla talar så väl om. En
två
timmar före. Grymt
kranförare som är både
bra, säger Björn. Och
snäll och lugn och klok
inga incidenter.
och som jobbar snabbt.
Jan Celsing lägger till
- I och för sig har väl alla
att de fick ringa in folk
våra sjösättningar varit bra,
eftersom
det gick fortare
säger Björn. Vi har bra
än vanligt. Björn och Jan
arbetslag och Thomas
är
överens om att kalla
Hamnkapten
Lindefors och PO SundBjörn
Biverman
tidigare nästa gång, tex kl
gren är suveräna arbets7,8 och 10, ingen senare.
ledare. De ska ha en stor
eloge för sin insats.
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Miljöprojektet: Våra båtbottenfärger
Inför båtsäsongen, och mitt under utrustningshetsen, blev vi alla i SSB
uppmanade att svara på en enkät från
miljöinstitutionen vid Stockholms
Universitet. De ville veta om vi målar
våra båtbottnar och i så fall med vilka
bottenfärger.
Yttersta mål för forskarstudien är en
rad förslag till åtgärder som kan minska spridningen av gifter på båtuppläggningsplatser.
Yttersta mål för oss båtägare är ju
snarast att finna medel för att slippa
påväxt av alger och kanske främst
havstulpaner på båtbotten.
Färgproducenter slits mellan myndigheternas miljökrav och båtägarnas
intressen. Nu när tennorganiska föreningar, metaller och polycykliska aromatiska kolväten är borta ur bottenfärgerna håller målningen knappast
någon beväxning borta. Dagens bottenfärger utgör därför inte stora problem
för havsmiljön men anrikningen av gift
på land på båtklubbar, där båtar skrapats och målats i kanske hundra år, är
ett allvarligt problem.
Larv av
havstulpan,
ett litet kräftdjur som med
sina känselspröt avgör
vilken yta
den lämpligen bör sätta sig på och där
bygga upp sitt hårda skyddande skal din båt eller min?
Google foton
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En liten havstulpankoloni med fullt
utbildade bon
Google foton

Nu finns preliminära resultat av
enkätundersökningen. Maria Elfström
vid universitetet berättar att av 206 utskickade enkäter till SSB har nu hälften
besvarats. De flesta av svaren
kommer från motorbåtsägare.
Ungefär en fjärdedel målar inte sina
bottnar. Ca 50 % av dem som målar
använder godkänd ostkustfärg. Övriga
har angett andra färger eller färgfabrikat istället för vilken färg de
använder (exempelvis International)
vilket gör det svårt att veta exakt vilken färg de
använder.
Bland de
svarande har
ca 15 % provat
borsttvätt; de
flesta är nöjda
och t o m
.
mycket nöjda

med resultatet.
Giftfärg på båten och på marken - går det
att undvika?
Foto Maria Elfström

Getfoten
Nu när den nya Getfotssäsongen går igång, i mitten av maj, är “Geten”
som vackrast. Gullvivor och violer blommar. Häggen har precis slagit ut. En
storskrak har lagt ägg vid andra plinten under bastuspången. Drillsnäppor
svischar runt i luften. Parning eller slagsmål på gång? Vårt
svanpar parar sig på nytt sedan första omgången ägg gick
förlorade- mink?Dansbanan har fått nytt golv, el finns på alla
bryggor och annexet är uppfräschat. Det senaste projektet
är renoveringen av bastun, som Anders Löfgren drog igång i
höstas. Med god hjälp av bl a Anders Bodell och Roger
Hinders kunde den åter invigas den 12 maj när tre modiga
(kvinnliga) medlemmar bastade och kastade sig i havet.

Måste man jobba på Getfoten?
Anders Löfgren, intendent och ordförande i
Getfotskommittén, framhåller att ingen ska
behöva känna sig stressad av att han för det
mesta går omkring och jobbar med något där.
Alla ska kunna sitta och njuta av ljuset och
stillheten
utan att känna krav på sig att arbeta
Vår nya fina bastu
“bara för att jag gör det. Här på Getfoten har
jag alltid jobbat för att jag känner för det. Men om någon vill hjälpa till
så är det jättebra och det är bara att komma och fråga. Men ingen får
känna att de inte vågar komma till vår klubbholme bara för att jag
stökar omkring. Då blir jag ledsen. Det är ju i första hand vi i
Getfotskommittén som jobbar. Men visst behövs det oftast både fler
händer och teknisk kunskap”.
Samtidigt påminner Anders om att man kan göra sin arbetsplikt på Getfoten.
Ett bra tillfälle är arbets- och städdagen 9 juni. Då
ska vi bl a släpa ris och kratta och snygga till
utomhus efter en arborist som tagit ner några träd
som var på väg att självdö. Vi ska också röja för en
helikopterlandningsplats.
Getfotskommittén hoppas att ett gäng på ett
tjugotal medlemmar ska komma ut och jobba efter
bästa förmåga. Klubben bjuder på fika och smörgås Gullvivor vid tiden för
på dagen och till middag bjuder Juraj på något gott! Gullviverallyt
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SSBs hedersutmärkelse till Anders Nyman
Den 29 april på eftermiddagen överlämnade Roger Hinders
på styrelsens vägnar SSBs hedersutmärkelse i silver till Anders
Nyman.Samtidigt förlorade SSB en synnerligen värdefull
medlem.Tack vare Anders har klubbhuset anslutning till
kommunens VA-anläggning. Han har också gjort bl.a
rördragningarna inne i klubbhuset, nu senast i vår nybyggda
kiosk, och på Getfoten. Många är dessutom de
klubbmedlemmar han hjälpt med än det ena än det andra.
. 12-15 styrelseledamöter och bryggrannar mötte upp vid ceremonin. - Man
brukar säga att ensam är stark, sade Roger. Men det gäller inte i en klubb som
vår där alla behöver hjälpa till. Du har alltid ställt upp, både för klubben och för
kamraterna i klubben.
.
Roger framförde klubbens varma tack och önskade Anders och Ann-Marie
lycka till med sin Argos på Västkusten. Och tidigt på morgonen den 11 maj nådde
Argos Rörvik, Hamburgsund. De gick via Mälaren, Göta Kanal och Göteborg.
Argos var säsongens första båt i kanalen, som dock inte var ordentligt rensad. .
.
- Slussarna var fulla av löv och kvistar och mycket annat. De spolades runt i
slussarna och vattnet blev som en ärtsoppa, berättar Anders. Det var ju den
ärtsoppan som skulle kyla Argos motor. Självklart slog det stopp. I Karlsborg fick
de backspola kylvattenintaget och byta impeller innan de kunde tuffa vidare. .
- Vi stannar kvar i klubben som passiva medlemmar så SSB-vimpeln sitter högt
och säkert i vår mast!
.

Båtbottentvätt
Att låta en båtbottentvätt göra rent
skrovet från havstulpaner och annan
beväxning med hjälp av deras stora
roterande borstar är ett bra alternativ
till att bottenmåla. Tyvärr fungerar det
än så länge bara för båtar utan djup
köl men ryktet säger att tvättar för
segelbåtar är på väg att tas fram.

. - När man ska tvätta? Jo kanske just
efter det att larverna slagit sig ner. Den
tidpunkten håller företaget
.
BOATWASHER reda på. Och om man
anmäler sig till deras kundtjänst,
info@boatwasher.se, får man besked
per mejl eller SMS när det händer och
det alltså är dags att ta sig till tvätten!

Ansvarig utgivare: Peter Schwinn
Redaktion: Inga-Lena Wallin, Astrid Borg, Henrik Olsson, Bertil Engberg
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