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Ängsö naturhamn 

 
Köping den 15 jan 2004 
 
 
Nu är det dags att summera årets båtsäsong. Vi, min make och jag kan väl inte skryta med 
att vi hade varken vackert väder eller en lång härlig semester.  
 
Det började på midsommarafton i Sundbyholm och då minns alla båtägare att vädret kun-
de ha varit bättre. 
Eftersom vi bara hade 14 dagar bestämde vi oss för att inte lämna Mälaren, sluthamnen 
skulle bli Sigtuna och sedan hem igen. 
 
Vår första natthamn blev Ängsö, en naturhamn som har en lummig och vacker promenad-
väg upp till Ängsö slott och kyrka, väl värda ett besök. 
 
Några dagar senare var det dags att proviantera, vi ville prova lite nya hamnar, så det blev 
Bålsta. Tyvärr hade de en otroligt dålig gästhamn, en liten träbrygga, inget färskvatten, det 
som sade oss något var att det fanns en gästhamnsskylt. Centrum med affärer låg ca 2 km 
från hamnen, det var inte kul att sedan återvända till hamnen  med tunga kassar i spöreg-
net 
 
Vi kastade loss och fortsatte vår resa, nu skulle vi ha tag i en natthamn 
På Näsfjärden som ligger på väg upp mot Kungsängen hittade vi en liten arkipelag med 
några klubbholmar. När vi närmade oss den första, Klintholmen Norra, satt det båtfolk på 
bryggan. Vad bra tyckte vi, då kan vi fråga om det går bra att förtöja där över natten. Utan 
att hälsa eller säga något vänligt, pekade mannen på en plats längst in i vassen, sedan vän-
der han och återgår till de övriga. 
 
Vi vände båten och styrde naturligtvis till nästa klubbholme som låg tvärs emot den första 
ön. Den hette Landholmen, där låg en mindre plastbåt, vi gjorde samma upptäckt även 
här, vi fick inte ens lägga till där. Mannen påstod att han inte kunde erbjuda någon plats, 
då det kunde dyka upp en massa klubbmedlemmar. Då skall ni veta att detta var en helt 
vanlig tisdagskväll ca. kl. 19.00, inte vet jag om Hans, jag och lilla Affe ser så skräckinja-
gande ut. Det var bara att vända på “klacken“ igen. 
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Ordf. Gunnar Beskow 070-5204968 // V.Ordf. PeO Johansson 070-
8682990 // Kassör Håkan Pihl 070-5310152 // Sekr. Lennart Öberg 070-
5234356 // Ledamot Magnus Thele 070-6324420 // Ledamot Ingrid Wiborg 
070-3405525 // Ledamot Olav Pedersen 070-580 19 41 

Utgivning Planerad utgivning: Slutet januari, slutet mars, slutet  maj samt oktober. 
Underlag lämnas till KMS, Box 18, 731 23 Köping,  fax 0221-14607 eller e-post  
ordf.kopingsmbs@koping.net.  

Nu hittade vi en stor, nybyggd brygga med nya “fina” bojar och inte en själ så långt ögat 
nådde, skulle vi våga lägga till ......… 
 
Vi chansade, om det kommer någon, får vi väl flytta på oss, resonerade vi. Någon timme 
senare får vi se att en segelbåt är på väg mot “vår“ ö, seglarfamiljen berättade att den ö 
som vi låg vid var samma ö som vi blev “bortkörda” från, Klintholmen, nu låg vi bara på 
södra sidan. 
 
Nästa dag fortsatte vi upp till Sigtuna, en underbar liten stad med trånga gränder och små 
låga hus. Nu sken också solen och vi kände att nu var det semester. När vi vaknade på 
söndagen, vår sista semesterdag var det 25 grader varmt och solen sken från en klarblå 
himmel.  
 
Vi skall inte klaga, vi har även haft många fina och händelserika helger under sommaren 
och det får man “tacka” för, som när Hans vann Galtenmästerskapet. Nu kan vi passa på 
att tacka den övriga besättningen, Annica och Tonino Jansson för deras insatts på 
tävlingen, även om Hans var så exalterad över vinsten, att han inte ville dela äran med 
någon, just då. 
 
Sedan har det varit ärtsoppa & punsch, en lyckad travhelg i Sundbyholm, Strängnäs 
marknad m.m. och till sist en höstfest med 3-rättersmiddag, som vi kunde avnjuta 
“inomhus”, den inbyggda gamla dansbanan på Kråkan som har fått en mysig sjöbodsin-
redning. 
 
Den som inte har varit till Kråkan på länge, tycker jag skall göra ett besök. 
 
Besättningen på Miss Lane önskar en god fortsättning på det nya året. 
 
 / Lena Lundmark 
 
P.S. Glöm inte att bemöta våra båtgäster med ett trevligt 
mottagande när de kommer och gästar vår klubbö. D.S. 
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AKTIVITETER 2004 (Uppdaterat 2004-01-14) 
 
28 febr - 7 mars Båtmässa Allt för sjön i Stockholm 
24 april               Sjösättning 
8 maj                   Sjösättning 
22 maj                 Sjösättning 
12 juni                MBF:s förbundstävling. Anordnas av Strängnäs SK. 
25 juni                Midsommarfirande Kråkan 
14 augusti           Galtenmästerskapet (Gissat datum) 
?? ??                   Ärtsoppa på Kråkan 
2 oktober            Torrsättning 
9 oktober            Torrsättning 
16 oktober          Torrsättning 
30 oktober          Torrsättning 
?? nov.                BÅTFEST I KUNGSÖR. Kungsörs MBK och Kungsörs Segelsällskap 

bjuder in till KNYTIS och DANS till levande orkester.  
?? febr 2005       KMS Årsmöte.      
 
 
 
En förhoppning är att arbetena med att snygga till båthus C kan göras under våren. 

En ung dam hade blivit inbjuden till 
jakt och hon satt på en stubbe i flera 
timmar under fåfäng väntan på ville-
bråd. En lång stund senare kom två 
karlar släpande på en bår mellan sig. 
- Vad är det som hänt? Frågade da-
men. 
- Det är en drevkarl som blivit skjuten 
i benet. 
Damen besviket: 
- Inte visste jag att man fick skjuta på 
drevkarlar. 
 
 
 
Källa: Hemmets veckotidning 
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Nytt År, Nya Tider 
 
Som beslutades på årsmötet har klubben nu ett nytt verksamhetsår. Se årsmötesproto-
kollet på annan plats i tidningen.  Det omfattar nu från 1 november till 30 oktober. Ti-
digare gällde tiden 1 oktober till 31 september. 
 
Denna ändring innebär att det innevarande verksamhetsåret förlängs med 2 månader.  
 
Avgiften som vi skall betala omfattar: 
• Medlemsavgift 
• Avgift för vinterförvaring 
• Avgift för båtskjul 
• Avgift för sjösättning på våren  
• Torrsättning på hösten 
 
Men detta är ju som förut tänker du. Ja, beloppen är desamma men ordningen i tid blir 
annorlunda. Betalning skall ske efter upptagning. För innevarande år har du betalt t.o.
m sjösättning i vår. Men pga det förlängda verksamhetsåret innebär det att du skall 
betala in en extra avgift för torrsättning (upptagning) hösten 2004. 
 
Alla medlemmar kommer därför att få ett extra inbetalningskort för denna av-
gift.  

Telefonen ringde och den unga mam-
man svarade. Det var hennes mor 
som sa: 
- Jag ringer bara för att höra om pap-
pa och jag kunde lämna dina barn 
hos dig och Sven i kväll? Vi är bort-
bjudna. 
 
 

- Min make är sjöman så han är bara 
hemma en månad om året. 
- En månad!? Men lille vän, hur står 
du ut? 
- Tja, en månad går ganska fort. 
 
 
Källa Hemmets veckotidning 

När hon känner 
sig trött kan ansiktet vridas åt höger och 
där stå och smårycka en liten stund. 
 
Patienten slänger av sig sängkläderna, 
inte hustrun. 
 
Patienten går med något så när levande 
stöd. 

Historier från patientjournaler: 
När patienten reser sig från sittande eller 
liggande, blir han yr och svartnar. 
 
Arbets-EKG: Cyklar med hjälp av tolk. 
 
Buksmärtan är helt relaterad till fet man. 
 
Hon beskriver huvudvärken som spännande. 
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Holländsk sjökapten 
Svensk mångsysslare inom båtlivet 
 
Klaas Tolk, tidigare holändsk sjökapten i handelsflottan, gör nu stora insatser för det mel-
lansvenska båtlivet. 
Nästan all ledig tid offrar Klaas på att lära ut och höja kunskaperna om sjöfartsregler och 
navigation. Inför årets båtsänsong har Klaas varit aktiv – elva kurser har han drivit paral-
lellt. 
 
Karriären som lärare startade han redan 1975 och genom åren har det blivit många från 
mellansverige som fått sina olika kursbevis. Närmare femtusen personer har fått sin exa-
men av Klaas Tolk. Det är en imponerade siffra!  
 
Klaas Tolk har varit kursledare i skilda ämnen: Förarbevis, Kanalintyg, Kustskeppare, 
Utsjöskeppare, Radar, VHF och Oceanskeppare. Utöver rollen som lärare är han också 
examinator. Dock inte för elever som han utbildar själv.  
 
Klaas gick till sjöss 1962 som jungman. När det så var dags att gå i land så hamnade han 
bl.a på S:t Olovsskolan i Köping. 
 
Man kan tro att Klaas tillbringar sin lediga tid i den egna båten.  Men så är det inte utan 
han sitter i sin husvagn och drömmer om sin drömbåt. En holländsk kanalbåt på c:a 15m. 
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Hemsida 
 
Du har väl inte glömt vår hemsida? www.koping.net/kopingsmbs 
 
En bra länk är Mälarens Båtförbund www.malarensbf.org där du bl.a. 
har länkar till alla andra klubbar i mälaren och en del andra matnyttiga 
uppgifter. 
 
Vi tar tacksamt emot bidrag till och synpunkter på vår hemsida. Skicka 
ett e-post till någon av följande: 
 
ordf.kopingsmbs@koping.net              
sekr.kopingsmbs@koping.net 
kassor.kopingsmbs@koping.net 
 

Under 2003 fick vi följande nya medlemmar. 
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna: 
 
Stefan Jansson, Örngatan 7, Köping 
Mika Koivunen, Järnvägsgatan 1, Köping 
Peter Lillails, Vesslestigen 11, Köping 
Leif Lindberg, Bondgårdsvägen 4, Köping 
Per Lindberg, Ö. Långgatan 5, Köping 
Timo Nikkilä, Jägaråsenvägen  74, Kungsör 
Jan-Olov Persson, Bergsgatan 7, Köping 
Per Sjöman, Almvägen 3, Köping 
Tero Suontausta, Erlandsvägen 25, Köping 
Peter Tuuliainen, Styrmansgatan 15, Köping 
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KMS-shopen. 
 
Klubben har  tagit fram några saker med vårt emblem. Snygga saker som vi gärna kan 
ha på oss när vi är ute. 
 
 

 

 Lennart Öberg, 0221-234 35. 

170:- 

30:- 

80:- 

150:- 

Broderat märke 
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ELBESTÄMMELSER 
 

Båtägare får använda ström från klubbens elanläggning för normala 
arbeten på sin båt. Uppvärmning av båt eller liknande användning av 
ström får endast ske mot erläggande av avgift. Denna avgift är för 
närvarande 75 öre/kWh.  
T.ex. Ett elelement 2000W kostar 36:-/dygn!! 
Det åligger resp båtägare att anmäla onormal förbrukning till någon i 
styrelsen samt att inbetala avgiften till kassören. 
 
Det är inte tillåtet att koppla bort annan båtägares elanläggning! Det får 
endast ske om anläggningen är felaktig och stör övriga användare! 
 
Styrelsen  1999-01-19 
 
Normala arbeten innebär att i slipavgiften ingår elström för t.ex. belysning, 
handborrmaskin, vinkelslipmaskin, svetsning, värme från en kupévärmare under 
den tid du arbetar och är i båten.  
Det är också mycket viktigt ur brandsynpunkt och personsäkerhet att du 
använder godkänd elektrisk materiel. 
 
Utdrag ur elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS 1994:7 
Elektrisk materiel som används utomhus skall ha lägst kapslingsklass IP 23 om 
materielen är placerad högre än 0,5 meter över marken, och IP 24 om materielen 
är placerad lägre än 0,5 meter övermarken. 
  
Transportabla bruksföremål, innefattande handverktyg, borrmaskiner mm., samt 
transportabla sladdställ, 220 volt, får dock användas kortvarigt under tillsyn 
oavsett kaplingsklass, när ägaren/brukaren sörjer för att de inte utsätts för 
skadlig fuktighet. 
 
Följande regler gäller för elmaterial på slipområdet: 
Endast jordade skarvsladdar, godkända för utomhusbruk, får användas. 
Skarvsladdar skall kopplas ur och om möjligt plockas undan när de ej 
används. 
 

Nu är det åter dags för arbeten med båten som ligger på land. Vi påminner därför om våra 
elbestämmelser: 
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Får du inte tidningen Båtliv?? 
 
Beror det på att du flyttat? 
Anmäl flyttning till vår kassör! Inte till tidningen Båtliv! 
 
Ändringsanmälan gör du antingen med posten flyttkort (som är gratis) eller via mail 
till kassor.kopingsmbs@koping.net 

Kom-Info byter namn till  MBF-Info 
 
MBF-Info utdelas till samtliga medlemmar MBF. MBF betyder Mäla-
rens Båtförbund. Det är en sammanslutning av 39 båtklubbar från Arbo-
ga i Väster till Enhörna i öster,  Mariefred i söder och Fagersta i norr. 
 
Förutom att skriften byter namn sker det en del förändring av innehållet. 
Den största förändringen  är att matrikeldelen, det som kallats 
”Radiomatrikeln” inte längre finns där. Den  finns i stället på MBF:s 
hemsida där du kan skriva ut den. Den finns också i Excel-format för 
dom som så önskar. 
 
De uppgifter som finns där svarar du själv för. I och med att du skickar 
in uppgifterna, godkänner du samtidigt att de får spridas på nätet. 
 
MBF:s hemsida hittar du på www.malarensbf.org.  Om du vill ta bort 
dina uppgifter eller om du önskar rätta/komplettera uppgifterna gör du 
det genom att skicka ett mail till red@malarensbf.org. 
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Protokoll fört vid Köpings Motorbåtssällskaps Årsmöte  
den 20 nov. 2003. 
            Plats: Restaurang Athos konferensrum. 
 
 

1.    Årsmötet öppnas 
Ordföranden Gunnar Beskow hälsade 15 närvarande medlemmar välkomna och 
förklarade mötet öppnat. 

 
2.    Årsmötets stadgeenliga utlysande 
       Mötet konstaterade att mötet är behörigt utlyst. 
 
3.    Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Gunnar Beskow  valdes till mötesordförande och Magnus Thele till mötessekrete-
rare.  

 
4.    Val av justeringsmän tillika rösträknare 

Torsten Berglöw och Rolf Rosenholm valdes till att justera protokollet och att vara 
rösträknare. 

 
5.    Årsmötesprotokollet. 
       Årsmötesprotokollet från den 28 nov. 2002 upplästes.  
 
6.    Styrelsens Verksamhetsberättelse. 

 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2002-09-01 till 2003-08-31 
upplästes varefter den godkändes att läggas till handlingarna. 

 
7.    Kassaberättelse. 

Kassören Håkan Pihl gick igenom kassaberättelsen för verksamhetsåret 1 sep. 
2002 - 31 aug. 2003. 
Bokslutet för året gick med en vinst på 8.754. Beträffande övriga ekonomiska siff-
ror hänvisas till resultaträkningen. Årsmötet godkände Kassaberättelsen. 

 
8.    Revisionsberättelsen. 
       Revisionsberättelsen upplästes av revisorn Anders Englund. 
 
9.    Ansvarsfrihet. 
       Mötet beslutade ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 
10.  Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar. 

Styrelsen hade lagt 2 propositioner om stadgeändringar till Årsmötet. 
Proposition 1, ändring av verksamhetsår till 1/11 – 31/10, antogs enhälligt av års-
mötet. 
Ändringen påverkar stadgarnas punkter 4.2, 6, 7.3, 8.1 och 8.2. 
Detta innebär att vårt nuvarande verksamhetsår kommer vara till den 31/10. 
 
Proposition 2, införande av ett reglemente, antogs enhälligt av årsmötet. 
Ändringen påverkar punkterna 14.2, 14.3, 14.4. En ny punkt 15, reglemente in-
förs. Ge gamla punkterna 15 – 18 blir 16 – 19. 



Sida 13 

 
Då stadgeändringarna antogs enhälligt av årsmötet träder de i kraft omgående. 

 
11.  Fastställande av budget för kommande verksamhetsår. 
      Kassören Håkan Pihl redogjorde för styrelsens budgetförslag.  
      Under året skall investeringar göras på slipområdet i form av ny förrådskoja och 

plåt på båthus C. Vidare skall nya klubbvimplar till klubbholmen köpas hem. 
      Årsmötet beslutade att detta år frångå principen att göra ett överskott på 10.000:- 

och godkände budgetförslaget. 
 
12.   Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår. 
        Håkan Phil föreslog att medlemmarnas avgifter ska vara oförändrad. Årsmötet beslutade 

att godkänna Håkan Pihls förslag. 
      Följande avgifter gäller: 

 
13.  Val av styrelsemedlemmar 

Ordföranden för två år valdes                                        Gunnar Beskow   
       Sekreterare för två år valdes                                         Lennart Öberg      
       Ledamot för två år valdes                                              Magnus Thele       
 
       v. Ordförande P-O. Johansson  har ett år kvar  
       Kassör Håkan Pihl har ett år kvar                                   
       Styrelseledamöterna Ingrid Wiborg och Olav Pedersén 
       har ett år kvar 
        
14.  Val av styrelsesuppleanter 
       Styrelsesuppleanter för ett år valdes                             Torsten Berglöw 

                                                                                                   Rolf Rosenholm 
                  Tomas Persson 

 
15.  Val av övriga funktionärer 

              Val av materialförvaltare för ett år                                 Bengt Lindell 
        

         Val av miljöombud för ett år                                          Vakant, uppdrogs åt styrel-
 sen att utse om någon åtar 
sig uppgiften. 

         
        Val av slipförman för ett år                                           Vakant, uppdrogs åt styrel-

sen att utse om någon åtar 
sig uppgiften. 

Inträdes avgift             300:- kronor  
Medlems avgift           350:- kronor per år  
Båtlyft                         600:- kronor per sä-
song  
Båtlyft utomstående   600:- kronor per gång 

Uteplats                    400:- kronor per år 
Båthus A                   250:- kronor per år 
Båthus B-C                725:- kronor per år 
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        Val av Klubbholmskommitté för ett år                           Hasse Wiborg 

(sammankallande) 
Rune Person       

 Knut Thors 
    

       Val av Festkommitté för ett år                        Mötet beslutade att kommittén utgår. 
 
       Val av Tävlingskommitté för ett år                  Rolf Rosenholm Sammankallande 

   Knut Thors 
 
16.  Val av revisor 

Revisor för två år valdes                                 Marita Björkqvist  
       Revisor Anders Englund har ett år kvar                         
 
17.  Val av revisorsuppleant 
       Val av revisorsuppleant för ett år                   Bengt Lindell 
 
18.  Val av Valberedningen 
       Val av valberedning för ett år                         Sören Jansson Sammankallande 

Yrjö Björkqvist 
   Robert Eriksson 
 

19.  Övriga frågor 
Börje Bergström uppmanade alla att låsa fast stegarna på slipområdet, detta för 
att de inte skall kunna användas vid inbrott i uppställda båtar. 
 
Timo Nikkilä tog upp frågan om att inhägna slipområdet för att minska skadegö-
relse och inbrott. Magnus Thele berättade att kommunen har planer på att för-
länga Åpromenaden över vårt område och hela vägen ner till Norsa. Detta gör det 
omöjligt att inhägna vårt område. 
 
Under sommaren har det varit stora problem med skadegörelse och inbrott i par-
kerade bilar i hamnen. Gunnar Beskow uppmanade alla att polisanmäla alla så-
dana händelser. Detta får till resultat att Polisen ökar sin patrullering i hamnnom-
rådet. 

 
Sophanteringen på slipområdet diskuterades. Mötet enades om att sopkärran 
skall finnas kvar och att det skall sättas upp ordentliga skyltar som talar om att 
endast brännbara sopor får läggas på den. Batterier, oljor, färgburkar och övriga 
miljöfarliga sopor som elmaterial, kabel etc får medlemmarna själva transportera 
till sopstationen där de kan lämnas kostnadsfritt. 
 
Gunnar Beskow rapporterade att Köpings kommun ännu inte svarat på den skri-
velse han sände i våras beträffande de kraftigt höjda båtplatshyrorna. Mötet upp-
manade Gunnar att skicka en påminnelse, gärna med en kopia till Bärgslagsbla-
det. 
 
Gunnar Beskow uppmanade alla att bidra med material till klubbtidningen. Gun-
nar vill gärna ha en eller flera medredaktörer för att få en bättre tidning. 
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20.  Avslutning 
Ordföranden Gunnar Beskow  tackade alla för visat intresse och förklarade års-
mötet avslutat. 
 
 

 
Vid protokollet 

 
 
/Magnus Thele/ 
 
 
Justeras:             
                                   /Torsten Berglöw/                /Rolf Rosenholm/ 

Bilder från Wallmans Salonger i 
Köping oktober 2003 
 
Det går alldeles utmärkt att ha ro-
ligt i Köping också! 



B 
FÖRENINGSBREV 

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING 
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med 
nya adressen  angiven. KMS Box 18 73123 Köping 

Adressetikett 

Ensam bortglömd(?) båt i Köpings hamn.  
Är det samma båt som låg kvar förra vintern? 


