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STYBELSE

Ordförandel
Vice ordlörandel
Kassör:
Sekreterare:
Klubbmåstare:
Matg rialfö rvaltare

I

Ledamöten

Jan-Olof Björk Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
Birgit Äslund Tumultgrånd 63, 162 46 Vällingby
Freddy Geuken Dukvägen 53, 161 50 Bromma
Kari Porvari Brovallsvägen 88, 184 92 Åkersberga
Gunnar Tidner Stallvägen 6, 183 38 Täby
Sören Rapp Erikslundsvägen 102, 183 47 Tåby
Veikko Kekki Sleipnergatan 64, 195 54 l\4ärsta
Jan Bäckman Kvintettuägen 59, 142 43 Trångsund

PFESSKONTAKTER

08-92
08-89
08-26
08-732

97 32
85 88
48 52
S4 55

oa-754 35 7/

os-sro sos d
08-591 297 49
08-771 00 67

Marielle Sander Lindström, Sveavägen 121, 113 49 Stockholm
08-32 31 87

KONTAKTPERSON

öRREGloNERNA

KLASSNÄMND

Sammankall:
Ledamöter:

Jan'Olof Björk, adress & tel nr, se ovan
Bo Göransson, lngemar Holmström, Staflan Söderhäll,
Gunnar Tidner, Carl-[,lagnus Lindström

Sammankall:

Ledamöterl

Janne Bäckman
Tomas Skoglund, Carl-Magnus Lindström, Ame Svensson

Sammankallr

lngemar Lindgren, Klövjovägen 13, 183 38 Täby

KAPPSEGLINGS-

KOMMITTE

SI(EPP OHOJ !

Nu iA det inte många dagar kvar! En
del Viggar kanske redan iir i sjön. Så hiir
direk inpå den nya seglingssäsongen vill
jag giima puffa för våra utomhusaktiviteter

Dags igen, att skriva lika många rader
som Jan-Olof så att det ser snyggt ut på
sidan. Om vad? Det vanliga tjatet om material kiinns inte angeläget den hiir gången,
många har varit ambitiösa och skickat in
bidrag. Möjligen kan man önska sig lite mer

i klubben.

Stockholmsregionen har i år ettutöKM har som

IEKNISK

KOMMITTE

FRA}I BRYCCA}I

Birgit Aslund, Adress & tel nr, se ovan

Motor& Elteknik
Skrov, Födöjning & Pallning
Segel & Rigg
lnredning
Elektronik

08-758 31 99
08-85 15 33
08-590 802 98
oa-62a 46 (
oe-zss ss
oa-649 47 01

lngemar Lindgren
Göran Lilja
Harald Akselsson

l\,lagnus custalsson

L

Anders Hermansson

Ritningar& Tekniska Tips

Lars Sennerholm

VALBEREI).IING

Harald Akselsson,
Lars Berg, Thomas Skoglund, Birgit Äslund

Sammankall:

Erika Hummsrhielm, Lars

BEVISORER

kat program för Mggenserien.

(

Ulne

framgått flyttats tiubaka tiu Getfoten för
att undvika kollision med regiona.ta aktivi_ teter Kappseglingskomrnittens satsning på

(

.ya kappseglare hoppas

vi skallsättaspår

i deltagadistoma.

För information om vad som iir på

(

gang i din region, håll utkiki ViggenBladet
eller konLlka din regionombud. Kom giima
red egna förslag pä aktiviteter.
Anmiilning ar till sommarens eska-

drar har redan börjat komma in, men det

lade

Matelial till tidningen sänds till
All Bengtsson på adressen nsdan

REDAKIOiI: Ali Benglsson (ansv. utgivare) Hälbygatan 18,752 24

AkselssDn
Annika Forsberg
Haraid

Uppsala

Hasselgtan 115, 194 37 Uppl.
Hälbygahn 18,752 28

Väsby

Uppsaia

018"55 04 9a
08-590 8o2 98
018-55 04 98

är gott om platser så tveka inte.

'Plaskeskadem' med målel att minimera
kryssandet till formån för bad tilltalar åtminsl.one mig som kryssat mycket de två
senaste eskadra.rna.
Biisra Viggenhiilsningar

bilder
Tyviirr har det ibland kanglat lite med
konverteringen n?ir vi fått material på diskett, så bifoga glima en utskrift för siikerhets skull. Anvlinder du 5 1/4" diskett ber
vi att du siinder den till Harald, för överföring till 3 l/2" som sedan kan sroppas in i
redaktionsdatom.
Efter en period utanför arbetsmarknaden iir er redaltör åter med i leken, vilket
medför mindre fritid = tid att redigerå
ViggenBladet. Diirför hoppas jag att alla
respekterar manusstopptidema som fi nns
på sista sidan av varje nummer, i den s.k.

slutiindan hiliger det på att redaktionen fått
iväg materialet till tryck fcir att information
om traiffar ska nå medlemmama i tid.
Snart if det sommar!
Alf i 1277 Jtinta
Jan-Olof
3
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VIGGENSEGEL

PA ALBIN.VIGGEN?

STORSEGEL m ed 25o/" längre lattor, 1 alt. 2 rev
Märkning, travare Cunn ingham hole och tell-tales
Pris med 1 rev 4-400 kronor
Pris med 2 rev 4.800 kronor

FOCK 10 m2,250 g duk, dacron
HÖG FOCK 12 m,, komplett

Pris 3.500 kronor
Pris 3.950 kronor

GENUA 17,2m2, biradialskuren Pris 5.150 kronor
MAXGENUA 19,5 m2, three-radials-cut Pris 5.900 kronor
RULLGENUAlT m'?
Biradialskuren, med UV-skydd, rullkompensator samt komplett rullanläggning Plastimo 608 S
Totalpris 1 0.900 kronor
SPINNAKER 43 m2,

I en artikel i

I

Kilowattvägen 5,136 44 Haninge
telefon 08-74512 20, fax08-745 4232

kav

på förbättringa.r (utöver
sjiilva repamtionen) för att godtå vidåre försäkring. Skandiås skadeinspektör Per
Möllersröm. som cilerats i Bårryrls artikel , hff bekaiftat rikigheten i detta för TK.
Båtägaren kan få förbättringen utförd på
varv, vissedigen mot egen betalning för
då stiiller

extra arbete och material, men man slipper
ju extra harteringskostnad eftersom den
iindå ingår i skadereparationen. Detta bru. kar mottagas positivt av båtägama.

(

BODING SEGEL AB

-årama hålls medvetna om alt skrovens
hållfastlet behöver bevakas.

Anikeln beskriver den situationen att
en skadebesiktning, exempelvis efter en
grundstöming, leder till upptäckten av andra svagheter, och att försi,ikdngsbolaget

Pris 4.900 kronor

I,q**,r*E'i';1

åtnytt nr 2/94 förekom-

med dåiiga kölinfiismingar. Tekniska Kommitt6n avser inte att gå i polemikom sj2ilva
ärnner kölinfäsDingar. rväflom anser vi alr
,,J,uör d,,
att 46drrd
uI uL
de drr
all t du!
iildre plastrr 4
är nyttigt
ägama till
/ 'let
Pr6r-

Ett bekvämt segel, används utan bom, Iift och nedhalare.

Jag har ritat Viggensegel i mer än20 är.
Ring mig och berätta om Dina funderingar
så ska jag försöka ge Dig kloka förslag.

B

.ner uppgifter om en " Svart Listå" över båtar

three-radials-cut Pris 5.600 kronor

GENNAKER

SVAJIG KOL

o

(

Nu kan man även få intrycket av
Båtnytts afiikel att båtar av vissa typer

(dliribland A-Viggen) per automatik skulle
hotas av att kunna ställas utan försiikring.
Per Möllerström har fönydligat även denna
&: Sådana tivervägarden, som återgetts
ovan, giiller enskild båt, irte dess typ. En
bårs dllstånd beror på konstruktion, tillverkning avjust det exemplaret och inte minst
på dess anviindning och skötsel. De båta.r,
som förekomrnit i sådana disk-ussioner, iir
av fler typer lin vad som framgfu i B åmyts

TK har också varit i kontatt med ordföranden i BåtbesikmingsmZinnens rilcförbund, Rune Kock. I korthet ville han avdramatisera frågan. Man skall vara uppmiirksam på skrovets kondition, eventuella tecken på sprickor eller delamineringar
liksom på läckage.
Såviil Båtnytts artikel som de bäda
ovannämnda kontaktema framhåller att en
köl inle ulan vidare rillar av. Den vamar i
förvä9. Vi vill dock återigen verka för ati

\iggenklubben gör sitt nilr det gäller att
skapa klarhet om detta problem. Diirför vill
vi be de rnedlemrnar, som vid vårens sjösätming har möilighet, att ruska på sin köl
och meddela TK eventuella ialittagelser av
stort svaj eller annat onormalt.

E-E-FStrax före detta ViggenBlaG prcsslagg-

ff 3, med en artikel
innehållande exempel på hur problem av
niimnd afl kan åtgltudas.Tekniska Kommittdn har frågan under observation, och tror
ning utkom Båmytt

att det kan fiffias anledning att återkomma
i ViggenBladet med förslag till åtgiirder spe-

ciellt för \tggen.
Tekniska Kommittön

*

++
-a
ää

REGIONALI
Gävle
Vakant

Hanöbukten
LeifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
01156 - 273 69

Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra
04€,6-2't243

Mälaren
Jan-Olof Björk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732

Siljan
Boris Henrikssen
Dalavägen 19, 821 41 Bollnäs
00278 - 161 65

S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 15 13 31

Vänern
Kjell Nyl6n

-Sbckholm-

ililESililKAililDIilEIilIR

RIGGNINGSTRAFF

PLANERING

Stadshuset
3 maj kl. 18.36

vätkommen

titt

( EsKA;;ÅiiäÅ'rro,
som hålls både för

Alands-eskader

Erfarna Viggenseglare visar hur
du får upp riggen på Viggen.
Detta är ett utmärkt tillfälle för
nya Viggenägare att ställa
lrågor och för "gamla" att dela
med sig av sina erfarenheter.
Viggen ligger nedanför
Stadshusbron. Tag trappan vid
Stadshuskällaren ner till
vattenbrynet så ser du oss.
Tips: Ta med kaffekorg, kamera
och ett gott humör.
Vi syns!

I förra numret av VB utlovades fåst-

och

(

?\ae
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ESKADERN

.,

"Plask-eskader"

lagt datum för eskadem och så hlir ser planerna ut så hif långt:
Fran söndag 3 juli kl 12.00 t.om. måndag 4 juli kl 12.00 samlar vi ihop oss vid

KF.HUSET
Katarinavägen 15
(vid Slussen)
oNSDAG 25/5 kt 19

Munkholmen som ni hittar på båtsponkon
6145. Positionen ?ir 59'13'6 N, 18'35'5 O.
I förhoppningsvis vackert väder med
viinliga vindar ägnar vi sedan den kommande veckan åt segling, bad, lek och allt
vad till en eskader hör. Efter avslufidngen
den 9 juli hinner^den som fålr blodad tand
l.o.m. hiinga på Älandseskadem! Merderaljer på r.rliffen.

Porten är !åst, så var där i tid.
Bfir du sen, ring 0708-488 362.

Carl- Magnus, Marielle oc h
Staffan 5 1/2 år, i Explorer

Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping
0510 - 143

l0

Västkusten
Gustaf Olofsson

Hagåkersvägen 28 D,
431 41 Mölndal
o3'l -27 57 24

Öresund
Erik Palsund
Älggatan 24 8,21613 Malmö
040 - 16 09 73
6

????????????????????
Här kommer svaret på

Bosse

"Visst går det för våra viinner att

Hjertstrands tävling om jollen Caltippa kornma i tid rill l-estön med Cantippa!"
i YB nr 2194. Stefan Grazia i Viggen Axel och Bettan ror
10min
1131 Mylady hade inte bara råknat
Axel ror
5 min
hur det kunde göras, utan hade också
Ceciliaoch Daniel ror över 25min
Bettan ror tillbaka ensam 10min
mest tru i dragningen bland insiinda
Axel och Bettan ror
l0min
svar. För det får har en vindsrut med
Kvällen lir rti"ddad totalt 60 min
posten.

Grattis!

ut -

tillbaka

över
över

A

ORIGINALTILLBEHOR
OCH RESER\TDELAR

\ KAPPSEGLINGS- ,A

A

KOMMITTEN
G INFORMERAR G.
Pingsttröffin Lidingö Runt

I

)(

I

'

rgg n

28 maj

21-23 maj

Vi samlas pingstafton. lördag 2ll5 i
Som omviixling har vi fått gott om tid
Krokholmsviken, Norrgårdsö. Positionen på oss att få på rnast och annat nödviinat 59"26' N, 18'45' O.
digt, vi har till och med hunnit åvverka
De som iir tidigt ute (det korffner att Pingstköret, innan det veckohelgen efter
finnas viilkomstkommitte på plats redan iir dags för Lidingö Runt.
fran fredag kv:ill) kar hinnå med att triina
Startavgiften iil 225 kronor, och betainför söndagens kappsegling, första hå11- las in med inbetalningskort som medföter
punkt unfer lördagen tu i alla fall den Lidingö Segetsiillskaps speciella blalkett.
traditionsenliga Viggensherryn/juicen som
serveras kl 16.00. Kvällen ägnas sedan ät
trivsamrna aktiviteter som lekar och taktiksnack,
Så kommer då årets t'örsta tävling i
Viggenserien Pingstköret på söndagen då

Lål"\Pu""

både små och stora viggar möts

(,

)
I

rÄgv SKEPPSHAIDEI AB
HAMNVAGFN

6
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A8

7567590

(

i

ädel

karnp.
Som var igl kör vi utan spinnaler och
.red va-nliga väjningsregler. Det viktiga lir
inte att virula utan att va.ra med och ha roligt, skulle någon trots a.llt vinna så kommer pris att delas ut. Deltagande ger också
rurderlag ti ll bonlörklaringama mder kväl n, varfor det gick som det gick.
Både lördag och söndag kväl kommer
sångböckema till anv?indning, så glöm fdr
all del inte att packa ned dem, tillsammans
med en smärre summå för driftkosmaderna; sherry, chips, ammunition eac.
Mer in1'o kan fås genom att ringa Janne

Bäclman, 08-771 00 67 eller Carl-Magnus Lindsrröm, 08-32 31 87.
Väkomna!

Blanketbr kan hiimtas hos Starex, Fleming-

gatan 17 och Kommendörsgatan 26;
Watski, Erstagatan 22; Skandia, Sveavägen 44, Sjöboden vid Kyrkviken samt Lidingö Segelsälskaps klubbhus, Klrkviken.
Senaste inbetalningsdag är 29 april.
Efteranmillan mot dubbel avgift kan
göras senasl fredag l6 maj efter föranmälan per tel 765 05 09.
K.ravet för att starta som egen k.lass ii.r

minst fem anmlilda \tggar, så anmiil er i
tid anna iir det risk för LYs-start och
dessutom onödigt dyr startavgift.
För ytterligare upplysningar, ring LSS.
Numret iir 08-765 05 09.
Vill du delta i regattafesten i samband
med prisutdelningen så kan du anviinda
samma inbetalningskon för anmdlan och
betalning. Priset per person iir 130 kronor
vid anmiilan fcire 29 april. vid efleranmä-

lan på plats kostar det 160 kronor.
Festandet hos I.SS bödar kl 18.00ochplats
för din båt finns i harnnen.
Väl mött!

Måla mätmärken innan Du mastar på
För alt kunna kontrollera att ingen seglar med för stofl slorsegel
under kappsegling med Viggen föreskiver klassreglerna att det skall
finnas mälmärken i form av minst 20 mrn breda band må.lade i kontrasterande färg på mast och bom, se figuren. Passa på och måla dit
banden innan Du riggar. Det finns Viggar som saknar märkband, färger
kan ha flagnat av. Måttet P mellan det övre bandets underkant och del
undre bandets överkant skall för både Albin-Viggen och KarlskronaViggen vara högst 6860 mm. Måttet E mellan innerkanten av bandet på
bommen och mastens akterkant skall för Albin-Viggen vara högst
2640 mm och för Karlskona-Viggen högst 2700 mm. När storseglet
hissas får toppskäddan ej hissas högre lin i järnnhöjd med övre bandets
underkant och bommens överkant får ej vara lägre iin det undre bandets
överkånl. På bommen får seglet inte sträckas ut längre än till innerkanten av bandet på bommen. Det tillåtna P-måtlet på KarlskonaViggen iir 6 cm liingre iin vad som motsvarar m;tkenas ursprungliga
placering vid leveransen lrån Karlskrona-varvel.
Ä,r Du os;iker på något så kontakla någon
oss i

klassnämnden

n

_-lI,

F-

fll

I'ir

glada

Med anrednins av de önskemä
avivå seglingarpå lttidagän och enpå sön- som lramlördes vid Viggen-träffen
dagen. Arrargör iir \tkingamas Segelslilli januari inbjudes intresserade
kap.
Vig genklubbmedlemmar att
Efter många medl emrna.rs önskemåI,
träffasvid min A-Vigg 1248 Ellen
har vi beslutat att Vikingaregattar seglas
utan spinnaker. Vi hoppas genom detta

P

locka många gamla och framför allt nya
\tggenseglare till start.

Platsen I1r Ekholmen, Ostra Saxar!:irden, en mysig vdlskött ö med dansbana,
badstrand och en fin "iindhållplats".

E

Anmälan kan göras på telefon, nummer 08-604 40 45 eller 08- 99 34 16, mellån kl 18 och 21.
Anmälningsavgiften iir 190 konor som
betalas in på postgfio 622 24 69 - 6, Anders Kdström, tillhanda senast 94 06 13.
Ytterligare upplyningar kal erhållas på
tel 08-604 40 45.

i självhäf- TT REKLAM
tande vinyl, som du själv
Vi dataskär

kan vi ordna det också.

VIGGEN.
TRAFF

ilJfl"ffiX1lfåT-'*'"äååtH':liJ

Nytt namn pa båten?

ha Viggensymbolen, något annat märke eller
t.o.m. en fyfärgsbild så

regatt&n
Vi i Kappseglingskommitten

- - -

SIYRWOLDT

Jästkusten-

18-19 juni

Gunnar Ti.dner

enkelt applicerar på din
båt, jolle eller på annan
utrustning. Skulle du vilja

Vikinga-

AB

(

/a\ /-\ A,
.^\
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är
5
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5

(
Vi i Kappseglingskormitten

TEL

018-55 65 25

FÄxo1a-5s 9a 19

TEGNERG31 75226 uppsÄLA

Ring eller faxa för prisuppgift!

ser

giima

att ni hör av er, för att anmäla ert intresse

eller om ni vill diskutera andra frågor
angående kappseglhgar.

Ring till Janne "Lätt att prata med"
Bäckman på nummer 08-771 00 76 mellan kl 17 och 21. Kryssa lugnt!
Kappse glingskomminön

10

Brygga N, plats 7
Hinsholmskilen
i Göteborg
onsdagen den 25
mai kl 18.00.

Först och främst skall vi ägna oss
åt trimning av mast och segel.
För övrigt är det upp till de
närvarande att ta upp passande
ämnen när båten ligger i sjön.
Tag med termos och kaka,'macka
så kan vi få en mysig kväll
tillsammans på bryggan
(om Pohlman fixarlint väder).
Vid risk lör regn ställer vi in.
De bäsla Viggen-hälsningar
Gustaf, Vigg 1248 Eilen

ppp

Mälaren
,ALAR I

rLueeNÅL

a

SÅNGBoK

100::-:=r\\::-a-:.:
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BRODERAT

JAcKMÄRKE

30:-

K

72
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Handbok
Handbok
Tekniska
Tekniska

K-Vi99en..............50:A-Viggen..............50:Tips Kompl. .......150:Tips, enstaka.........5:-

Viggenrltningar ...............st 25i
Klassregler ......,...,.................8:-

- 15 MAJ

Mdaren drfaktiskl belydligt större ?in
.r badkari Varför inte starta seglingssäsongen med att komrna till vår Miilatuliff
som i år liksom i fjol går av stapeln under
Kristi Himmelsfiirdshelgen 12 - 15 maj.
Vi samlas senast under förmiddagen

fredagen den 13 i Herrestaviken, norra
sfranden position N 59" 19,26' ,817"19,10' .
Jag kommer sjiilv att va.ra på plats redan
under torsdagen.
Skepparmötet inför eftermiddagens
kappsegling som seglas utan spinnaker
och med tonvilrt på familjekappsegling blir
kl 13.00. OBS !! Ny bana i år!!l
På kviillen Vggensherry, prisutdelning,

KLUBBDEKAL

sån9bok.............................100:70--Klubbvimpel
Broderat iackmärke,..,........30.
Klubbnål ..............................30i
Klubbdekal SE-GLA-UT......20:.-8:Strykmårke ...

TRAFF
Kostnaden ?t beräknad till 60:- per
båt för sherry, chips. priser mm. Övrig

l'örning och dricka står varje skeppare för.
V?ilkomna!!

Jan-Olof i 837 Magda

grillning, nya hyss från mig och mina rnedhjitlpare samt sedvanligt ljugande och sjungande. Ta med sångb&kema! Ltirrgen ägnas åt en minicskader med nytt hemligt
mål och trevlig samvaro,

varefter söndagen kan
ägnas åt hemsegling. Se-

1st då upptäcker man
.anningen i den inledande
meningen ovan!

Enklast iir om du sätter in beloppet för önskade varor på

VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 -2
och anger namn, adress, båtnummer och vilka varor du vill ha.
Frakt/porto ingår i Priset.

Vid det hiir laget har viil allakornmit ihåg
utt b etaln m e dlems av gifte n?
t3

ldeella eller ideala
föreningar?
Veikko Kekki i 158 Relax presenterar i två artiklar ett (
par organisationer i fritidsbåtlivets omedelbara närhet.
Båda är viktiga och värda allt stöd vi kan ge.
Nair man så hiir på våLrkanten,
årrets dekl arati onsv

av sin beskattade inkomst
medlemsavgifter

efter

åndor, sprider restema

i form

av

till föreningar och för-

bund, såfunderarjag alltid på- vad harjag
fått ut av dessa "små"-pengar. Är de rätt
"placerade"? ??

Stockholm. Landshövdingen i Stockhol(
:i.r ordförande i stiftelsen och Landstinget
ilr huv udfinansiiir.
Visst kiirurer Du igen stiillena; Arholma,
Norrpada. Själbottna. Svenska Högama.

Kallskiir, Träskö-Storö, Storö-BocköLökaö, Bullerö, Biskopsö, Fj iirdlång,
Att "placera" i Viggenklubben med J?irflotta Utö och Laldsort och många
130:- arser tydligen både Du och jag iir många flera.

rätt, eftersom vi betalt medlemsavgiften för
i år (ellerhur???).
Klubben gerju god "återbfing" i form

Stiftelsens broschyr " S kl'irg årdsnatur
-94" ger Dig detaljema om platserna, dess
faciliteter och viss historik. Eft "måste" i

av Viggenbladets information, uteträffama

varie båt!

under vår och höst, sommarens två eskadrar, tekniska tipsen mm mm.
Blard de övriga 20-tal mottagare jag
har finns två som jag speciellt vill niinna.

Visst ger Skiirgfudsstiftelsen "valuta
för pengama". -Har Du någonsin funderat på hur det skulle se ut om t ex sopmajorna och torrdassen INTE fanns på

SKARGÄRDSSTIF'IEI,SEN.
En sjiilvstiindig stiftelse med syfte att
bevara Stockholms skiirgårds egenart,
naturvdrde och landskapsbild samt att underlätta möjligherema till friluftsliv och
annan rekreation i sk irgfuden.
Du som någon gå,ng seglat i Stockholms sk&gård vet nog vad jag talar om:

plats??!!ll

(

Taink Dig Träskö-Storöl en vanlig hel-g

besöker mellan 200-400 båtar fladen dagligen, varje båt har 3-4 personer. Ett par
gånger om dagen tar de alla sin toarulle i
handen och beger sig ut bland de nalq

lagra sommarängarna som ligger

ii-

spriingda mellan bergknuvar och -knallar.
har bara en tredjedel dessutom
vett nog att ta med sig sin grävspade! 600
- 1600 smä toahögar skulle viixa fram PER

Sopmajorna! Bastuna! Natur- Troligen
hamnama! Det öppna kultudandskapet!
Tillsynsmiinnen

!

Stiftelsen äger och förvaltar mark i hela
skiirgården, man har ca 50 anstiillda, va-

DAG!!!

rav drygt 40

förbli allt för eftertraldat efter en hel

it

bofasta sklirgårdsbor och
man har ett litet kansli på Skeppsholmen i

'14

Men hiir trader Skiirgårdsstiftelsen in.
Sopmajor finns för att lösa en del av våra
problem - för ållas vår trevnad. Stiftelsens
tillsynsmiin- som förutom att vara delaktiga i att ta hand om och römma sopmajoma dessutomhar tillsynsansvar för natur-

hamnar, fågelskydds- och sälskyddsområden, ge viss service till oss "besökande",
hålla efter stugor ochbastur, telefoner och
fifskvatten, sköta om laldskapet genom
vilr, natur- och skogsvård med mera.
Har Du funderingar på något karr Du
alltid ta kontakt med tillsynsman. Oftast iir
de bofasta i området och klinner självklart
till allt som berör områdena. De flesta harbåde telefon, NMT, och i sinagrönmålade
typiska båtar även VHF. Nummer och
( lresser ur sammabroschyr som tidigare.
På vissa ställen furgerar servicen genom att tillsynsmaffren t ex siiljerfisk. Gör
liksom klubbens egen "Skiirgårdseskadern
-92", pröva den rökta flundran eller varför
I te den rökla gäddan från tillsynsman på
' riskopsö, Dan Sundberg och Eva Nordin.
Som Du föntår gynnar stiftelsens verksarnhet aktivt s k?irgårdsbefol kningen. En
levande skiirgård gynnar sjiilvklafl även oss
"tillfiilligå" somrnaft esökare.

lnsatskostnaden då? Ett medlemskap

Resultat? Ja inte skulle Triiskö-Storö
song inte.

(

sä-

i

Sklirgårdsstiftelsen 1994 gir pä 150:-/in,
för foretag, båtklubbar och liknande 400:/åLr. Dessutom finns möilighet att skaffa ett

sk "service-mii.rke" för 100:- för medtem-

mar (200:- för icke medlenrmar) som ytterligare stöd åt serviceverksarnheten i
skiirgården och andra former av stöd/bidrag.

\tll Du sponsra någon av de 130 sopmajoma som finns idag eller bidra till utbyggnaden av dessa så it kostnaden 13
000:Jår. (Det sk-ulle bli ca 3O:-/Mggenmedlem alltså!)
-Det som förvanar mig iir att stiftelsen bara har ca 9000 stödmedlemmar!!!
Nog måste viil det vara flera som nyttjar
deras/våra faciliteter ulder en seglingssäsong? En "skit-summa" på 150:- /år har
Du väl råd med? Du bidrar till Stocklolms
skztgfuds bevararde, får medlemsbladet
"Stångmiirkef' 4 gånger/år, en medlemsbok/är och sitter med gott samvete på sop-

majal i sommar!

"Stiftelsen Stockholms skärgård"

postgiro 60 25 60-5, tfn 08-679 67 67,
adress: box 7669, 103 94 Stockholm.
Veikko Kekki, 158 Relax

ppP

Veikkos nästa artikel handlar om
Svenska sällskapet för Räddning
af Skeppsbrutne, i dagligt tal
Sjö rädd n i n g ssäl I ska pet.
15
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BEGRANSAI)
EFTERSAI{DNING

Alaändare:
VIGGENKLUBBEN
do Porvari, Brovallsv. 88
184 92 Äkersberga

Vid definitiv eftersändnihg ätersånd-s
lörsändelsen med nya adressen På
bakksidan (6j adressidan)

Sälies

Spinnaker med bom,
ev åven annan utrustning.

Albin-Viggen nr 659, 1973

5 segel, I hk Yamaha, Autohelm,
värmare, slålvagga. Pris 35.000 kr.
Lars-lnge Andersson,
tel 011-17 44 20, 0125-501 34

Tel 08-82 66 48

Matbord i teak, med ben, lör rulf och
sittbrunn iA-Viggen. Pris 500 kr.
Sven-Rune Svensson,
tel 08-580 377 07

Albin-Viggen nr 993, 1975
Komplett utrustning, inkl. jolle, välvårdad.
Ring för info. Pris 36.000 kr.
Werner Schlegel, lel 0290-243 62

Köpes
Bomtält till Albin-Viggen
Hallbert, tel 08-653 64 66

Albln-Viggen nr 1284, 1976
Yamaha 5 hk, gasolkök och spoltoa.

l\,/1ichael

Kärra ingår. Pris 40.000 kr.
Gunnar Karlsson, tel 0500-43 76 63

Lars-lnge Andersson,
tel 011-17 44 20,0125-501 34

Bom lör rullrev till Albin-Viggen

H.tCor

GRAFISK SERVICE AB

MANUS-STOPP !!!

*"f#f9f*""*
Nordenflychtsvägen 74
Box 25084, 100 23 Stockholm
Tel:08-13 09 80, Fa-.<:08-618 38 70
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