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Mälaren på senhösten, en 
färgsprakande upplevelse
                                                                                     sidan 4-5

Årsmöte för KMS i Bil och Teknik-
historiska museets lokaler.
Vad har hänt under 2008 och vad 
vill vi ska hända nästa år?
Porträttet: Möt en mångårig medlem 
i klubben sidan 8

Spännande möte 
mellan KMS, 
segelklubben och 
kommunen       sidan 11

Ett antal till synes 
kvarlämnade båtar 
på slipområdet eft-
erlyser sina ägare                   
                                    sidan 3

Kameraövervakning 
nästa steg för ökad 
säkerhet på slipområ-
det. S-E Nilsson har 
ordet.                    sidan 2

En översikt:
Det har hänt en del un-
der det år som gått.
Läs verksamhetsberät-
telsen för 2008.
Fundera på vad som 
ännu inte är gjort för att 
visa vår bästa sida!
Årsmötet ger utrymme 
för nya idéer.
Ingen idé är dålig förrän 
det kommer något bät-
tre!                       mitten

Klubbens kassör är 
redo för att lämna över 
till nästa medlem i 
klubben som vill vara 
med och utveckla vår 
verksamhet.         sid 11

För dig som alltid vet vad man ska säga vid rätt 
tillfälle har RODRET en önskan om att du
e-postar ditt förslag till pratbubblan på sidan 10
En möjlighet att låta fantasin flöda!
Go for it!



Medlemstidningen RODRET för Köpings Motorbåtssällskap har som mål att skickas 
ut till medlemmar fyra gånger per år.
För att fylla tidningen med innehåll som är av intresse för klubbens medlemmar är 
det angeläget att förslag till artiklar kommer redaktionen tillhanda. Det går bra att 
e-posta artiklar, idéer, bilder mm till peter.lillahls@gmail.com eller skicka med vanlig 
post till Peter Lillåhls, Forsby, 731 96 Köping.
Insänt material ska vara undertecknat av sändaren.
Filformat för bilder ska vara jpeg, för text går det bra med word-filer.

Sven-Erling Nilsson tittar närmare 
på slipområdets säkerhet:

Kameraövervakning för att 
förhindra stöld och skade-
görelse på slipområdet

Angrepp på båtar, båthus 
och material vid slipområ-
det har nått en sådan om-
fattning att styrelsen i vår 
förening tagit upp frågan 
om kameraövervakning. 
Vi förbereder därför den 
formella möjligheten att 
få tillstånd av länssty-
relsen att kameraövervaka 
båtarnas uppställningsplat-
ser och därmed förhindra 
angrepp.
Det sammanlagda värdet 
av kran, byggnader och 
medlemmars båtar är 
betydande. En brand på 
området skulle få förö-
dande ekonomiska och 
personliga konsekvenser. 
Dessutom har tidigare 
angrepp på båtar hittills 
medfört stora ekonomiska 
kostnader för både enskild 

och försäkringsbolag.
Eftersom vägen genom 
slipområdet används av 
gående/cyklande personer, 
föreligger ett allmänintres-
se att beakta vid ansökan. 
Vi har därför diskuterat 
kameraövervakning under 
begränsad tidsperiod, 
förslagsvis kvälls- och 
nattetid under september 
- maj månad. Ett medg-
ivande från länsstyrelsen 
kan praktiskt genomföras 
tidigast nästa säsong.
Under båtsäsongen föres-
lår vi att samtliga båtägare 
vid Mariakajen ställer upp 
en natt för att förhindra 
stöld och skadegörelse på 
båtarna. Tillsammans med 
Köpings Seglarklubb är vi 
närmare 150 medlemmar, 
som kan verka i grupp om 

två eller tre personer. Vår 
övervakning kommer i så 
fall att ske i nära samver-
kan med polisen.
De föreslagna åtgärderna 
kommer att tas upp för 
diskussion vid kommande 
årsmöte.
En allmän vädjan till dig 
som har båten på slipom-
rådet:
Ta gärna en vinterprom-
enad för att se över din 
båttäckning och/eller 
förvaringsutrymme.
Vid stöld och skade-
görelse: gör polisanmälan 
på tel nr 114 14

S-E Nilsson

Tidigast  hösten 09 kan 
våra båtar kameraöver-
vakas, menar S-E Nilsson



Övergivna båtar 
på slipområdet 
söker kontakt med 
sina ägare!

Slipområdet är 
en mötesplats för 
båtägare och båtin-
tresserade men det 
finns några ensamma 
skrov som söker sin 
ägare. 
Arbetsdagar på områ-
det kommer senare att 
inkludera röjning och 
städning i klubbens 
båtskjul.
Inför dessa dagar hop-
pas Rodret att rätt-
mätiga ägare ska höra 
av sig och meddela 
framtidsplaner för 
dessa övergivna båtar.
Ägare till dessa båtar 
kan kontakta klub-
bens ordförande Yrjö 
Björkqvist tel: 
073 5587772

Tre herrelösa båtar upphittade i klubbens 
båtskjul. Då det planeras en röjning i båtskjulen 
vill dessa båtar att deras ägare hör av sig till 
Yrjö Björkqvist tel: 073 5587772 



När det börjar bli dags att ta upp båten 
är Mälaren som färggladast. Har man tur 
med vädret bjuds det på ett fyrverkeri av 
färger
Redan i slutet på 
september börjar 
det komma signaler 
om att båtsäsongen 
är över. Höstregn 
och stormväder 
påminner om att det 
snart är dags att ta 
upp båten. 

Med en övertro på 
att sommaren inte 

kunde ta slut så fort 
lät Redaktionen båten  
få ligga kvar i vatten 
hela oktober.
Två av månadens 
veckoslut bjöd på en 
kall vind men förövr-
igt växlande väderlek. 
Då solen tittade fram 
och förstärkte höstens 
färger kändes det helt 
rätt att låta båten få 
vara i sjön så länge 
som möjligt. Dess-

utom är det väldigt 
få båtar som är ute 
på sjön vilket känns 
ovanligt efter som-
maren. 
Under förutsättning 
att din båt har 
fungerande värme kan 
senhösten på mälaren 
rekomenderas.

Bilder: Omslagsbild från 
Tallklubben.
Nedan: Sundbyholm
Överst t h: Biskopen



Mitten: Höstseglande Smaragd och “Tallisfyren”
Nederst: Höstseglare vid Tallklubben



KALLELSE KMS ÅRSMÖTE 2009
PLATS: Bil & Teknikhistoriska sällskapet, mitt emot Volvogården.
22/1 2009 kl 19.00

Efter mötet bjuds på förtäring.

DAGORDNING FÖR KMS ÅRSMÖTE 2009

1. Årsmötet öppnande
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två rösträknare och justeringsmän
5. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Kassaberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar
11. Fastställande av avgifter samt budget för 2009 års   
 verksamhet
12. Val av styrelsemedlemmar
13. Val av styrelsesuppleanter
14. Val av övriga funktionärer
15. Val av revisor
16. Val av revisorsuppleant
17. Val av valberedning om tre personer, varav en samman-
 kallande
18. Övriga frågor
19. Årsmötes avslutning

Varmt Välkomna!



KMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande Yrjö Björkqvist
Vice Ordförande Per-Olof Johansson
Sekreterare Lennart Öberg 
Kassör Hans Lundmark
Materialförvaltare Bengt Lindell
Ledamöter Magnus Thele, Olav Pedersén

Under arbetsåret 1/1 2008- 31/12 2008 har förutom årsmötet 
styrelsen haft 4 ordinarie sammanträden. 
 
Följande aktiviteter och arbeten har blivit utförda:

• Sjösättning och upptagning av båtar
• Underhåll av traktor och kran.
• Utbyte av lyftblock på kranen, kapacitet numera 16 ton.
• Ny kranvåg på mobilkranen.
• Underhållsarbeten på slipen.
• Torrtoalett till slipområdet anskaffad.
• Inredningsarbeten med redskapsbod pågår. 
• Reparation och underhåll av bryggor på klubbholmen. 
• Röjning av buskar, målning av byggnader, uppsågning av   
 ved på klubbholmen.
• Midsommarfest på Kråkan.
• Arbetshelg på Kråkan i september. Klubben bjöd på ärt   
 soppa med punsch.
• Har utgivit fyra nummer av vår tidning Rodret.
• Hemsidan har underhållits. 
• Samrådsmöten med Köpings Seglarklubb har genomförts.
• Möte med Köpings Kommun angående inre hamnen.

Som avslutning vill styrelsen tacka för visat förtroende under det gångna året.
Köping december 2008
Yrjö Björkqvist/Ordförande Per-Olof Johansson/Vice ordförande
Lennart Öberg/Sekreterare Hans Lundmark/Kassör
Bengt Lindell/Materialförvaltare Magnus Thele / Ledamot
Olav Pedersén/Ledamot



Porträttet:

Börje 
Bergström 
en fixare i 
klubbens 
tjänst

En person de 
flesta medlemmar 
i klubben stiftat 
bekantskap med 
är Börje Berg-
ström. Han dyker 
upp lite här och 
var i båtsamman-
hang. Fixar saker 
som inte fungerar 
och alltid mån om 
allas bästa.

Redaktionen träf-
fade Börje hemma på 
Åkervägen i källaren 
där det byggs båt. Ett 
projekt som hittills 
tagit Börje fem år att 
förverkliga. Lite fin-
puts återstår innan det 
är dags för den riktiga 
sjösättningen.
Båten är en modell av 
ångfartyget Mariefred 
i skala 1:10. Allt från 
lanternor, livbåtar, 
vinschar, bänkar, 
belysning och mycket 

mer är redan på plats. 
Lite arbete återstår av 
mer teknisk karaktär 
innan det är dags för 
sjösättning.
Börje är förutom 
båtbyggare även en 
rutinerad svetsare. En 
kunskap som hjälpt 
många stålbåtsägare. 

Med utrustning från 
sin tid som yrkes-
verksam finns det 
inte många problem 
som går att lösa inom 
smedyrket. Bland an-
nat finns MIG-svetsar, 
elsvetsar som Börje 
kan fixa det mesta 
med.

Börje Bergström tar en paus i arbetet med ångfartyget 
“Mariefred”



När Börje inte arbetar 
med smidesjobb kan 
han också visa prov 
på kunskaper inom 
matlagning. Vi är 
många som i mato-
set från Ansöbåten 
“Janki” fått torka oss 
i mungipan då snål-
vattnet runnit till.
Steget från mat-
lagning till fiske är 
inte så långt. Många 
är de gösar som 
fått stifta närmare 
bekantskap med 
Börjes kokkonst. På 
höstkanten ligger 
näten ofta i Galten 
för att fånga riktiga 
läckerbitar.
Musikintresset är 
något som följt Börje 
genom åren. Ibland 
kommer både durspel 
och munspel fram ur 
kajutan.
Redaktionen ser fram 
mot nya möten med 
denne mångsysslare i 
klubbens tjänst.  

Modellbygget av “Mariefred” närmar sig en sjösättning 
och kommer då att manövreras med en radioenhet.



FYREN!

RODRETS sida för 
medlemmars bilder på 
fyrar har fått många 
bidrag och redaktionen 
tar med glädje emot fler 
bilder på båtägarens 
hjälp i den mörka nat-
ten.
I detta nummer public-
erar vi Söderarm i lugnt 
vatten. Bilden insänd av 
Magnus Thele

Pratbubblan
Vad är det han säger?
E-posta ditt förslag till peter.lillahls@gmail.com
Bästa förslag publiceras i nästa nummer av RODRET



Hej!

Två år har snart gått och 
min tid som kassör i klub-
ben är över.
Det har varit givande att 
arbeta med så många bra 
styrelsemedlemmar.
Julen och ett nytt år står 
för dörren och med det 
kommer årets sista Roder, 
med numret kommer även 
faktura på medlemsavgift 
m.m. 
Betalning ska vara klub-
ben tillhanda senast 2009-
01-31.
Jag vill än en gång upp-
lysa om att båtvagnar 
uppställda på slipen ska 
vara märkta.

God Jul & Gott Nytt År
Hans Lundmark 
Kassör 

Hej alla medlemmar.

Snart har det åter igen gått 
ett år och vi ser fram emot 
det kommande årsmötet 
som äger rum på Glas-
gatan hos Teknik-histo-
riska sällskapet. Vi bjuder 
på fika och visning av 
museets utställning efter 
årsmötet.
Vid förra årsmötet valdes 
jag till ordförande och jag 
vill tacka alla medlemmar 
för visat förtroende.
För 20 år sedan satt jag i 
styrelsen som sekreterare i 
två perioder så styrelsear-
betet var inte helt främ-
mande.
Fast en del blev det ändå 
att sätta sig in i.  
I våras satte vi igång 
att stämma av med 
seglarklubben om vad vi 
kan  göra för medlem-
mar i båda klubbarna. Vid 
ett möte mellan klub-
barna och Kultur och fritid 
enades vi om att gå vidare 
med saker som bristen på 
båtplatser och brottsföre-
byggande verksamhet.
Vi kommer att träffas re-
gelbundet och stämma av 
och driva våra gemensam-
ma intressen vidare.

 Jag anser att vi ska kunna 
vara stolta över att visa 
upp vår hemmahamn, som 
kommunen alltid visar 
upp i sina broschyrer och 

trycksaker. Där syns inte 
bristerna i underhållet på 
hamnkajer och upplägg-
ningsplatser och att vi 
inte har trygghet för våra 
båtar och båthus, som med 
jämna mellanrum drab-
bas av skadegörelse och 
inbrott.

Nog om elände, i det 
stora hela har vi det ändå 
skapligt. Vädret i som-
ras kunde vi ändå inte 
påverka. Vi utförde ett an-
tal arbetsdagar på Kråkan 
och på slipen. Tack till 
er alla som ställt upp och 
hjälpt till!  
Jag vill väcka frågan på 
årsmötet om vi kunde 
införa ett slags båtsam-
verkan i inre hamnen där 
varje medlem ställer upp 
och ser till våra båtar och 
vid eventuell skadegörelse 
eller inbrott rapporterar 
det inträffade till polisen 
eller till vaktbolaget.
Ställer alla upp, i båda 
klubbarna, behöver vi bara 
ställa upp en gång om året. 
Vi har även en begäran att 
kommunen kunde låta sitt 
vaktbolag ta en tur förbi 
våra båtar och upplägg-
ningsområdet vid sin 
vaktrond.
Tyvärr kom det inte in 
några motioner från 
medlemmarna att ta upp 
vid årsmötet. Att skriva 
motioner är det bästa sättet 
att föra fram sin åsikt.

Kom igen allihopa så möts 
vi vid årsmötet. Snart är 
det vår och då träffas vi på 
Mälarens vågor.

 

Vid pennan  Yrjö 
Björkqvist



B 
FÖRENINGSBREV

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med
nya adressen angiven till: KMS Box 18 73123 Köping

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

varmt välkommen till
årsmötet

alla medlemmar


