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Nattvakt i hamnen 

Några av oss, både vi och seglarklubben, har ställt upp den 

gångna sommaren för nattvakt i hamnen. Vad vi känner till 

har vi blivit förskonade för skadegörelse och stölder.  

Om vi skall kunna fortsätta med nattvakt behöver vi din 

hjälp att ställa upp. Nu är vi framme i höst och mörkret 

lägger sig i hamnen och risken för stölder ökar.  

Om du vill hjälpa till slå mig en signal på 073 558 7772 eller 

0221 32648. 

Ordförande har ordet 

Efter den fina sommaren 

vankas det  mot höst igen,  

men än återstår det ett antal 

fina helger. 

Vi träffas på vår klubbholme 

den 3 September i glada 

vänners lag och fixar och 

donar och äter sedan 

tillsammans ärtsoppa med 

tillbehör.   



 

 Polisbåten på besök på  Kråkan. 

Poliserna Anna och Göran hälsade på oss onsdagen den 3 

Augusti. Den gamla polisbåten blev indragen 2002 trots 

protester från alla båtorganisationer, man skulle spara 

pengar kosta vad det vill.  

I alla tider har polisen synts till på Mälaren för vår  trygghet 

och säkerhet och här är dom tillbaka igen efter alla år.  

Med tanke på vädret, ca 25  grader i skuggan, hade det räckt  

med lite lättare klädsel. Våra vänner blev i alla fall bjudna på 

knäckemacka med gös av Fia. 

 



Så här blev fortsättningen med den lilla segelbåten 

som vi tog upp för Polisen som sjöfynd.  

Efter att den var annonserat i Sjöfartstidningen 

anmälde Köpings Seglarna intresse att ta hand om den 

och efter en del upprustning hos Erik Zarin bogserades 

den till Tallklubben och är nu en lekbåt för barnen. 

Här provseglar  kassören och redaktören båten.  

Arbetsdagar på slipen i höst 

Måndagen den 12 September 

Lördagen den 17 September 

Måndagen den 19 September 

Slipförmännen. 



Mälarens båtförbund har klagat hos både Kammarrätten och 

regeringen för att stoppa brostängningen, men utan framgång. 

Ordförande Lennart Clarstedt tycker att Trafikverket åtminstone hade 

kunnat informera bättre, att de borde ha satt upp skyltar på engelska, 

som också holländska och tyska turister kan läsa och bett Sjöfartsverket 

skicka ut ett meddelande via sjöradion.  

Medlemstidningen Rodret för Köpingsmotorbåtssällskap har som 

mål att skickas ut till medlemmar 4 gg /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 maila artiklar, ideer, bilder med mera till redaktören. 

redaktionen@kmskoping.se  eller skicka med post till 

MaritaBjörkqvist Långtäby 104 73197 Köpng eller telefon 0221 

32648.  



 

                    Här vankas det kolbullar 



Midsommarfirande på Kråkan 



 

 

Söndagen den  4 September klockan 10.00 samlas vi i Sjöstugan 

och diskuterar om vår klubbholme. Det finns många olika ideer bland  

medlemmarna om hur vi kan utveckla klubbholmen.  





Vad säger Kerstin ??.  

Det förblev en hemlighet mellan Kerstin och Fia,  inga 

svar har kommit till redaktören.  

Du har väl inte glömt att du 

flyttat, bytt telefon eller 

båt ?? 

I så fall ska du anmäla nya 

uppgifterna till kassören i 

klubben. 



Vad heter denna fyr ?? 

Det lottas ut en trisslott bland dom rätta svaren. 

Skicka ditt svar till redaktören@kmskoping.se 

eller till BOX 18 73125. 

Klubbmaterial som 

vimplar finns att 

köpa hos kassören 

0737 755 322. 



B 
FÖRENINGSBREV 

BEGRÄNSAD 

EFTERSÄNDNING 

SVERIGE 

PORTO BETALT 

PORT PAYE 

Båtägaren skall uppvisa båtens 

försäkringsintyg till kranföraren före lyftet. 

Skulle en olycka vara framme vid båtlyft eller 

senare på uppläggningsplatsen skall inte 

kranföraren eller klubben bli ekonomiskt 

ersättningsskyldig. 

Båtupptagningar i höst: 

24/9, 8/10, 15/10 och 29/10  


