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FRÅN tsRVGGAN

SKEPP O'H@d!

Handen på tr,j-ärtat - Du har väl fullt
i medlemsenkäten som fanns i förra
numret? Och skickat in den? Om inte
så gör det snarast möjligtl Det är viktigt att vi får in många svar för att undersökni ngen ska bli representativ.
I detta nu mmer öppnar vi en jr.rri-

Som framgår på första sidan har vi
nu äntligen fått till en 1ätthanterligare
adress till Viggenklubbens hemsida.
Sidan har dockunder de catio måna-

der den legat ute på "webben" varit
ganska välbesökt, så den långa adressen har tydligen inte varit något större
disk frågespalt till vilken medlem- hinder, dessutom har det ju gått att
marna är välkomna med frågor hitta dit både via länkar och sökrörande båtjuridik. Frågorna kommer maskiner. En gång prövade jag att
att besvaras av Anders Lindqvist som söka på namnen "Tidner" och "BrohäIl"
r lärare i rättsvetenskap i Umeå. Stort och kom fram i båda fallen.
1
\ rack
Tack till er som bidragit med idder
till Anders som dessulom tovat
och
material, mer av båda delarna är
att ställa upp som regionombud för
Norrlandskusten tillsammans med välkommet.
hrodern Johan. Jag hoppas art hans
Material till ViggenBladet är som
(,
skall mana andra medlemmar vanligt också välkommet, och vi ser
"xempel
till efterl"öljd att dela med sig av sina gärna an det kommer mer från regiospecialistkunskaper i ämnen med båt- nerna runtom i vårt avlånga land. Som
anknltning. Tänk efter om det finns sagts tidigare ärViggenBladet inte en
något du skulle kunna bidra med! stockholmstidning utan ett rikstäckErfarenhetsutblte är ledstjärna för ande organ för Viggenklubben.
Så hör av er,hälsar
Viggenklubbens hela verksamhet.
AIf i 1277 Jdnta, vebe@telia.com
gti@abc.se
Gunnar, 282 Galatea,

Hej

Utökad

medlemssenrice!

alla nybörjare!
Här är spaltenftr

nybörjare medflytvästen ännu i plastpå.se
och skolons gatnla otienteringskotnposs orn Inc,lsen,
oss

Det finns en situation som kan vara

riktigt pinsam för oss nybörjare. Det är
när vi ska lämna hamn för en hdrlig segeltur på den solglimrande fjärden.
-Vilket segel ska vi sätta dit? Storseglet iir väl okey, men hur gör vi med
alla dessa försegel då? Vid bryggan är
det nästan alltid 1ä och på radion sa de
att det blir svag till måttlig bris. Kanske
blåser det för mycket för mig därute?
Bäst att vara försiktig och sätta på det
lilia fockseglet, eller vågar jag ta Genua II:an. För Genua I:an ser ut att vara
alldeles för stor - eller? Usch, vad jobbigt det är att välja. Säck efter säck ligger travade efter varandra i ruffen.
-Tag vilket segel som helst, bara det
inte lutar för mycket därute.
Jag vdljer fegt och tar det minsta
förseglet. Sagt och gjort.
Viil ute på fjärdarna händer sen inte
ett dugg. Men längre ut ser det ut som
att det blåser rejält. Då du! Men nä!
Det iir då man börjar längta efter
en rullfock, som segelmakaren ville såilja

till mig. Alla proffs och allajorden-runtseglare har ju skaffat rullfock. Men ärligt talat, det är ju vi nybörjare som har
det största behovet av det.
Är spargrisen välmatad över vintern,
så kan man få en Furlex med en om-

sydd genua

till rullfock passande för

Viggen för 8400 kr.

4

Har du också fyllts av stress o{
skräck när du ska in till bryggan för att
lägga till? Tåink om jag kommer in för
fort och smäller in i bryggan. Usch, så
förargligt det vorel
(
Men här är ett Lips som jag hai
testat själv. Här är krockkudden för oss
ovana! Den är kanonbra helt enkelt.
Man binder bara fast den största
och tjockaste fendern som finns, med
bägge tamparna längst fram på pulpit
(dvs räcket längst fram i fören), och låter den hänga ned framför båten fast
på wären, så att säga. Den fungerar då
som den perfekta krockkudden. Nu är

det bara att köra på tills båten mjukt
och fint stannar upp - så är du framme.
Inga skador, inget mer stress och oro
längre för detta moment. .
Ake i 807:an

MEDLEMS
MARKNAD
Vill du köpa eller stilja
en Viggen eller tillbehör?
Hör av dig till redaktionen
så kommer din annons
iviggenBladet och på
Viggenklubb ens hemsida !

Viggenklubben ger dig som medlem

möjlighet att få belysa rättsliga frågor

Fråga:
Hej

!

För tre år sedan köpte jag vår Vigg.
red anledning av båtinnehavet via
juridiska
Min fru var då inte så intresserad därspalt.
ViggenBladets
för betalade jag med besparingar som
Frågeställningarna, kan t ex avse
huvudsaltligen kommit från bonus jag
fått. Nu vill jag skaffa en större båt och
Samci€:endercitl lill bäten.
Ågande:
qn
vill därför sälja Viggen men min fru vill
cN
b
å
I
en.
P
I
s
cil
lni
ng
odelmng:
qvtcrlel
att vi skall behäla den. Min fråga är:
inneltålla?
Överlåtel.se: Vod bör
Kan jag s;ilja Viggen utan hennes samtycke? Det är ju i alla fall jag som belio n s ttm e nl I a g s t i fln i n g ?
talt den. Vi har inte äktenskapsförord.
Vem ansvarar Jör båtens
Hyra:
Bengt (som av naturliga sköl vill
skick? Krcivs makesamlycke
vara anonYm)
vitl tnhyrning?
Svar:
Skadestånd: )qlisamhel - Par lqnd eller

till

sjöss.

Du kan siilja din Vigg utan samtycke

om du är ensam ägare till densamma.
Din hustrus medgivande krävs i regel
.förenings- och
bara vid försäljning av gemensam bo.lbrnalieli'ågor.
stad, sommarstuga och möbler eller om
Frågorna besvaras avjur. kand. An- ni äger båten tillsammans. Båtders Lindqvist, lärare i rättsvetenskap försäljningen kan du således genomnch delägare i Viggen 1114 "Joan".
föra, vare sig båten är enskild egendom
genom ett äktenskapsförord el1er inte.
\4akes räl.t till hälftendelning av
egendomarna uppkommer först vid äktenskapsskillnad eller dödsfall, men det
är en annan fråga...
Vänligen

Övrigt;

Ftt r m ö ge n he I s b e s kaltni n g,

Anders L

ViggenBladet har I
en egen e-postlåd
Maila till

vebe@telia.com

Pentrypumparna - igen

Viggens kölsvin
Tekniska Kommitt6n har konstaterat i åtskilliga fall att det i detaljer finns
skillnader mellan våra båtar, och då
avser vi naturligwis andra skillnader än
dem mellan K-Vigg och A-Vigg. Vi vet
att åtminstone A-Viggens skrov har tillverkats i mer än en form, och att Albin
Marin troligen haft hjälp av någon under leverantör. Att det då uppstar smärre

som pekar på ett samband mellan "sva-

det ovan nämnda ldenare utföraldet av
skotten i kölsvinet. Hör gdrna av er till

någon i Tekniska Kommitt6n. Mail till
undertecknad kommer fram på:
(
Jourtan@swipnet.se
För Tekniska Kommittön
HaraLd Akselsson

skillnader i utförandet är inte så konP.S. Frågan m "svajig" höl har unstigt.
der flera år diskuterats inom lK, och (
En sådan skillnad, som kanske kan a resulterat i en notis VB nr 1-2 199L.
bero på olika underleverantörer. är
D.S.
uppstyvningen av A-Viggens kölsvin.
Kortiindarna på de två utq/rnmena unVälkommen med frågor
der durkluckorna är delvis igensatta
Viggenklubbens
med små "skot[". men kommunicerar ju
med varandra och utryrmmena för och
akter därom, för att länspumpens sugslang och färskvattentankens slang ska
kunna passera. Vi har dock erfarit att
de små skotten kan ha ganska olika utseende. På tidiga A-Viggar dr dessa skott
tjocka (1 cm eller mer), samtidigt som
hålen för slangarna inte är särskilt
mycket större än att slargarna precis gå:
igenom. På dessa Viggar dr inte botten
i kölrummet utfyllt med plast, utan kölbultarna är slmliga. På senare båtar är
skotten bara ett par mm tjocka, och
hålen för slangarna är generöst tilltagna. Dessa sistnämnda skott ser snarast ut att vara tänkta som stöd för
durken, inte som försty-r'ning av köl- Postcr ilina fr&gor av tek'1risk nq.tur
till Tels'iska Komrnittdns
svinet. Möjligen ansåg man från varvets
sanntno:nkollande;
sida, att plastutfyllnaden kunde ersätta
Hsrald. Akselsson
de ljockare skottens försl.yvande inver775,

till

ITK IISKA
ts

kan.
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ti

lÅua

Hasselgotan
794 38 UppL Viisby
att få reda
säfår du sedon sva]- i viggenBlqdet,

TK är nu intresserad av
på om medlemmarna giort iakttagelser,

I

jig" köl när båten hiinger i kran, och

,
I

ViggenBladet B-9,2'98 skrevjag om

som senare ersatts av Mk 3. Det verkar

mitt b)'te av läckande pentrypumpar, vara Mk 2 som monterades i Viggarna,
och att det uppenbarligen finns pum- och tyvårr går det inte längre att få tag
par av olika fabrikat, som är till full- på reservdelar till den typen. Mk 3 serständig förvillelse lika uwändigt. I nr vice kit passar således inte i Mk 2.
De pumparjag köpte heter Sea-Dog,
' 1-12 skrev Äl<e Thorsen om samma beoy-rn"r. och han hade då kommit ett är tillverkade i Taiwan, och på förpacksteg längre i utredandet än vad jag ningen finns referens till en postadress
gjort. Vi lovade då att vi skulle åter- "Everett, WashinSton, USA". De är otro-

ligt lika Whale Mk 2, men tätningarna
komma med mer info från TK.
jag
pumpar
in- och utloppsrören år modifierade,
vid
( I höstas böt båda mina
jag
och rören har däför behör,t göras nåmot nya, men av nytt fabrikat. När
såg den stora likheten, chansadejag på got kortare. Det var den lilla ändringen
att köpa en extra packningssats till de som jag i!l!e upptäckte, och som gör att
nya pumparna. för att tesl.a om jag packningssatsen för SeaDog i4c passar
kunde reparera en av de gamla. Jag till V/hale-pumparna.
Enligt etiketten på mina gamla
mätte och orovade. och trodde att det
jag
Mk 2 var de patenterade i
aldWhale
skruvade
skulle fungera. Men
rig ihop pumpen helt, och det var det England,USA och Australien. Man kan
som var misstaget. Nu, när en ny båtsä- bara gissa att SeaDog plagierade Mk 2
song "är inom räckhåII", fick jag nya (inte Mk 3) när patentet gick ut. Gekrafter, och fullföljde jobbet. Då visade nom Mk 3 har "originalet" fått helt nltt
del. sig. alt packningssatsen 1!-[s pas- pumphus och ny konstruktion på "kolsade till 1000/0, vilket bekräftade den ven" som driver gummimembranen.
Slutsats: Om Du inte vet exakt vad
uppgift som Åke redovisat i VB 11-12.
Så hä åir det: I de äldsta Viggarna fabrikatet och t)?en heter, så år det inte
( )rekommer pentrypumpar miirkta Albin. lönt att chansa på ett "setwice kit", även
(Till dem får vi nog återkomma ytterli- om pumparna iir förvi1lande lika. Och
gare någon gång, om vi får fram infor- ger Du Dig på att byta packningarna,
mation). Senare fick Viggarna pumpar så räkna med ca 1 timmes jobb Per
"Gusher Callev Pump" samt pump med isärtagning, rengöring och
( 'rrärkta
.rlf,ot."- På etiketten finns också bil- hopsättning. Det åir knappt lönt mödan,
den av en val (= gtt.1ttr.ts whale). med tanke på risken att misslyckas. En
Pumparna är tillverkade av Munster ny pump är det trots allt garanti på.
T ekni ska Ko mmi t t 6n/ H ar ald
Simms Engineering Ltd i Bangor. Nordirland. Av info som Äke fått fram på

lnternet kan man dra slutsatsen att
"\Arhale' iir ben2imningen på ett produkt-

t

ex Watski), och att
Gusher Galley Pump finns av tlP Mk 2,

sortiment (ämf

NAVIGERA MED RADION!
De tekniska lösningarna duggar
tätt i IT-samhället och en av de senaste innovationerna kan komma till
nytta för oss fritidsseglare, både
praktiskt och ekonomiskt.
Den som har en transistorradio
med förualsknappar och digital visning av frekvenserna kan i stället för
att investera ett par tusen i en GPSnavigator använda sin radio för att
ta emot satellitsignalerna!

dion börjar du med att ansluta
antennkabeln till "Efi ant", därefter
sätter du i kontakten till "Line in',
och sist kopplar du in ström-

1 st Batterikassett för 6 st 1,5 V
LR6 standardbatterier.
(Alternativt kan convertern anslutas direkt till båtens elsystem me(
en vanlig c i ga re tt ä nd a rko nt akt,
mikroprocessorns drift spänning kan
vara mellan 7,5 och 18 \D.

försörjningen t ill convertern
och till radion innan det är
dags att prova det hela. Är du
lyckligt Iottad har du automa-

Ca 0.5 m Koaxialkabel (30(
ohm)
1 st Kontakt som passar
ons "Line in".

i

radi-

Det man behöver göra är att
plocka ihop en liten converter och en
Det här behövs till antennen:
extra antenn som sedan ansluts till
6 m Koaxialkabel, (75 Ohm) till
radion. Det blir lite pillande, men själva antennen + erforderlig längd
med tummen placerad på det van- från antennens placering och fram
liga stäl1et och inte mitt i handflatan till radion.
1 st Kondensator 800 prF, finns
så klarar man av det på någon
hos ELFA eller i radiohandeln.
timme.
1 st Kontakt som passar i radiDelarna till convertern består av
standarddetaljer ur ELFAs sortiment ons "Ext ant".
plus lite kabel och annat som finns i
1 st Cylinder med ca 12 cm diavilken välsorterad elaffär som helst. meter, en fender duger utmärkt. (
ELFAs hemsida har adres s e n:
Börja med convertern. Montera
www.elfa.se/tndex. h rm och man kan
beställa varorna direkt över webben. mikroprocessorn på inbyggnadsDet här behövs till convertern:
1st Inbyggnadsbox, ELFA, typ
A984250I, art nr 50-886-53, pris
46:5O
1 st Mikroprocessor, ELFA, typ

ADl874JP, art nr 73210-45. pris
183:00

I

boxens bottenplatta tillsammal
med batterikassetten. (Det kan varå
bra att ha batteribackup även om du

cosa@

avser att använda båtens elsystem).
Anslut batterikassetten till mikoprocessorn enligt medföljande beskrivning. Anslut ena ändan av den

korta koaxialkabeln

till

kontakt-

tisk stationssökning och då är
det bara att köra den tills du
hör en iämn, ganska låg ton,
(85 Hz för art vara exakL.;. Har
du inte automatisk sökning får du
vackert ratta tills du kommer rätt.
Spara frekvensen på önskad pro
gramplats. Upprepa förfarandet tills
du hittar den andra frekvensen,
(733 Hz), och lägg in den på en ny
programplats.

stiften på processorn, i andra änden
monterar du kontakten till radions
Slå av och på strömmen till
"Line in".
Fortsätt med antennen. Mät upp convertern tre gånger i snabb följd
och markera exakt 6 m på den långa och anläggningen är kalibrerad.
( oaxialkabeln. Skala av plasthöljet
Nu kommer longituden att visas
på
när du väljer den fördisplayen
ca 50 mm och löd fast kondensatorn
mellan mittledaren och skärm- sta programplatsen på radion och lastrumpan. Linda sedan - med bör- tituden när du väljer den andra.
Varning: Vid all användning av
('rondensatorn
'n från 6 m markeringen och ur mot
- kabeln i spiral runt tekniska navigationshjälpmedel gälcylindern. Försök få varven så jämnt ler att inte uteslutande förlita sig på
fördelade som möjligt. Fäst på lämp- dessa utan att alltid vara beredd på
ligt sätt. I andra änden av kabeln sät- att tekniken kan fallera och man
ter du kontakten till radions "Ext måsre tillgripa ltonventionell navigering. Lycka till med bygget!
ant".
Halvar i 407 Lirpa, LirPa
antennen
När du monterat
På
plats och dragit kabeln fram till ralirpalirpa@kurir.net

VINTERFUNDERINGAR

MEDTEMSMANKNAD
KOPES:
Tvålågigt gasolkök
Erik Fredriksson, Vigg 880
Te1.0304-52860
barbro.f redriksson

@

swipnet.se

Utombordsmotor

Mellan 5 och I hk, bättre begagnad.
Gärna lång rigg.
Per Stark, 1007 Storm-Stina.
Tel hem: 08-645 4125, Arb:
0a-587 877 04, 07 08-64 77 04.
Per.Stark

@

telenordia.se

Segel till Albin-Viggen
Rolf Bemark, tel: 0431-453270
rolf .bemark @telia.com

Våra många seglatser i den Stock
holmska skärgården har ofta börjat i
Nappeviken lNapoleonviken vid Ägnö ).
Lagom som första dagsetapp, då man
sällan, hur man än försöker, kommer i

Spinnaker och spinnakerbom
till Albin-Viggen
Emir Buljusmic
zenithgatan 1a,212 l4 N4ALMO
Tel. 040 - 29 29 22,0706 - 33 34 34
in.aeternum @swipnet.se

Spinnaker
helst triradial till Albin-Viggen.
Te1.0551 -20551 eller 070-3788099
thor-bjorn.brandberg @ swipnet.se

SALJES:
Karlskrona-Viggen Nr 1 19
Fullt utrustad. Bra segel, sprayhood
och bomkapell.
Stefan Claesson
Tel. 08-7178311

fam.claesson

@

nacka.mail.telia.com

väg så tidigt som man tänkt sej. Så blev

1

1et även denna gäng då

vi stämt lräff
med Virvelvind (före detta Viggenseglare) för att segla tillsammans någon vecka.

(

Esko's son hade givit sin far en
ystemkamera och nu skulle han passa
på att ta en mängd bilder för att liira
sej och sedan även liira sej framkallning.
I viken låg en magnific tysk självbyggd skonarriggad seglare. Med jollen
blir det som oftast en rundtur i hamnen
för att prata och titta på andras båtar.
Så ock denna gång. Vi kom i samspråk
med tyskarna och Esko tog några bilder.

Vid framkallningen visade det sej
att bilderna av den tyska båten blivit
ovanligt fina. Då man sällan har bilder
av sin egen båt tyckte vi att de borde få
dem. Adressen hade vi fått. Så det var
bara att skicka dem. Stort tack fick vi
( llbaka och vi började brerväxla.
Det visade sej att de sorn många tyskar seglar mycket på Sverige. Eftersom
de var pensionärer hade de varit ute i 3
, rånader med SLockholm som vänd( rrnkt. Näsl.a år skulle det bli Göta Ka.

nal, vändpunkt Söderköping. Vi

lyckades övertala dem att komma till
Stockholm och lovade dem en av våra
gästplatser i Käppala hamn på Lidingö.
Sagt och gjort, de stannade några

Ulvsundavägen 187a (Vid B&W, Btomma Flygplats). Tel. 08-28 85 34
öppeb Vardagar 10-18, Lunch 13'14, Lördagar 10-14
10

dagar då vi kunde visa dem mera av
Stochholm och bekantskapen fördjupades. Vi fick en inbjudan att besöka dem

i en liten ort vid Nordsjökusten. Ddr kan

båtarna tas hem med traktor när sä
songen är över. Det finns relatilt få ordnade vinterplatser på land. Man kör helt
enkelt hem båten på sin trailer.
Deras båt stod redan på tomten men
sonens var ännu i sjön så vi fick tillfälle
att segla på Nordsjön och över det som
kallas Wattenmeer, en del av Jadebukten. Seglatsen blev upplevelserik.
Vid horisonten tonade Helgoland. Det
blev tid för ebb och stiltje. Där vattendjupet blevför grunt stakade vi oss fram
med hjälp av en piassavakvast. Sjöbotten utgörs här av schlick där en vanlig
stake bara skulle sjunka ner. Senare fick
vi vind igen.
Våra tankar gingo oundvikligen till
den svenska skärgården och möjligheterna där. Här måste man ha väl reda
på när tidvattnet är inne och när det
skall vända. Det gäller att hinna hem i
tid innan man sitter fast och måste
vänta till nästa högvatten. Vi seglade
ut en bit och hem igen. I hamnen i äro
bryggorna fastsatta i höga stolpar med
glidringar som gör att de följer tidvattnets rörelser. Allt är av högsta klass.
Det finns några få öar att gå till men
då måste allting klaffa, både vind och
tidvatten och helst också motorn. De
flesta tyskar är mer eller mindre långseglare och deras båtbestånd därefter.
Det här med ebb och flod - Tänk på
det nästa gång ni ger er iväg. Hiir är
det bara att sticka ut när som helst på
dygnet. Vilken förmån! Utnlttja den väil
och gläds åt den. Det är någonting exklusir,t med den nordiska skärgarden.
Både sommar och vinter.
Intygar 5659 NiIs och Erika
11

KEGIONALT/ombud.
Gävle
Vakant

Hanöbukten
LeifJohansson
Skånegatan 14,295 00 Bromölla
0456 - 273 69

Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 söderåkra
0486 - 2't2 43

Mälaren
Jan-Olof Björk

Norrlandskusten
ny region!

AndersLindqvist
Riksvägen 1 03, 90440 Röbäck
090-14 66 18

Johan Lindqvisl, 090.46736

Siljan
Kent Henriks6n
Kvarnholmsvägen 39
792 37 Mota
0250-167 19

S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 66 Linköping

040 - 16 09 73
12
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Kappsegling
Vi går igenom det du behöver veta för att kunna deltaga i
Lidingö Runt eller liknande kappsegling.

Plats : Näsbyvikens Båtsällskap, klubbhuset
Onsdag 14 april kl 19.OO

eget utrymme på Viggenklubbens

Riggningsträff & Prylbytarträff
Hår far du bl a l:ira hur du sätter an riggen.
Tilltälle att byta prylar med andra Viggenägare

att

komma i kontakt med dem som
ä'nnu inte gått med i klubben och därigenom kanske ni får möjlighet att våirva
nya medlemmar.
Hör av er till VB-redaktionen, ordi
narie postadress hittar ni på sidan 2 ocf
\
vill ni maila så titta här nedan .

...tar gärna emot
ditt material på nya
e-postadressen:

vebe@telia.com

vägbeskrivning iYB 2/ 99

Onsdag 24 mars kl19.OO

hemsida och nu väntar vi bara på att
höra ifrån er på andra håIl i landet, med
en presentation av lokala aktiviteter.
Vi tror att det är ett utmärkt sätt

Västkusten

Erik Palsund
Rabygatan 70 D,21613 Malmö

Plats: Åkarnas Hus, Vendevägen 9o, i Danderyd

Stockholm och Mälaren har nu fått

Vänern

Öresund

Välkommen, du som är intresserad av eskadersegling

på hemsidan

Vakant

434 41 Mölndal
031 - 27 57 24

Eskaderträff

'*'"äå'ääää;ää""',

013 - 15 13 31

Gustaf Olofsson
Hagåkersgalan 28 D,

Ko rntnc:nde Vig genträffar :

ViggenBladet säger hjärtligt välkomna till Anders och Johan Lindqvist
som tillsammans stä1Jer upp som regionombud för Norrlandskusten (Umeå).
Vi säger också grattis till allaViggenseglare i områdef to- tt.t har fått e(
egen region!
Anders och Johan bor i Umeå och
äger Mggen lll4 Joan. Adress och tele-

Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732
N o rrl an dsku sten ( U meå)

Stockholm

Plats : Näsbyvikens Båtsällskap
Tisdag den 11 maj kl19.OO

(
'

Hur
----- kommer man till Näsbyviken?

Med bil från Stockholm: Kör mororvägen mot Nontälje, kör av vid Lahäll
(första a\tagsvägen efter Danderyds
kynka) kör Lahällsvägen åt höger till
( 'ursholmsvägen där du svänger vän\ter och kör 40 m och sväng sedan höger in på Fiskarstigen där du parkerar.
Med Roslagsbanan mot Näsby Park från
Östra station (avgår 18.40), stig av vid

Lahälls hållplats gå Lahällsvägen åt
höger till Djursholmsvägen där du går
vånster 40 m och sedan höger in På
Fiskarstigen och genom lilla grinden
bakom NBS klubbhus.

Miilaren

Banverket lovar att höja segelfria höjden
vid Stäketbron
rLueeNÅt
35

SÅNGBOK
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USFS (Uppsala Sjösport-Föreningars

Samarbetskommittd) enträgna arbete
med att få Banverket att medverka till
n höjning av den segelfria höjden un1
I -er den nya järnr. ägsbron vid Stäket har
burit frukt. USFS framförde tidigt att ett
1B-meters alterrrativ skulle underlätta för
huvuddelen av dagens fritidsbåtsse glare
J| tL passera Almarestäket. SjälvLlart
,orde den segelfria höjden bli 24 meter
altemati\t en öppningsbar bro för att
tillgodose dagens och morgondagens
sjöfarts framkomlighet genorr Almarestäket fullt ut. 18 meter är i alla fall
bättre än 16 meter och det visar dessutom att vi fått förståelse för vå,r situation.
Genom att spränga ur stranden och
muddra närmast Stäketön kan passagen under bron ske längre väster ut.
Genom att bron är högre i denna del av
sundet vinner man höjd och når därmed 17 meter. Genom att använda en
stäkonstruktion istället för betong i det

BRODERAT
JACKMARKE

35:-

KLUBBVIMPEL

Handbok K-Viggen ........ 60 :
10:Handbok A-Viggen ........ 60 : Kl ubbvimpe1................. 1 00:Tekniska Tips xompten .. 175: - Broderat jackmärke....... 35:Tekniska Tips enstaka ..... 10:
- Klubbdekal sE-GLA-ur.....20:Viggenritningar*
Ritningslörteckning ...... 1 0:- Sångbok
Enklast är orn du sätter in bcloppet för önskade varor på
40 73 05 _ 2
och angcr namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
men du kan ävcn ringa materialförrraltare Ingrid Goffe, tel nr på sid 2.

VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO

*Ritningar beställs av Lars Sennerholm, tel nr på sid 2.

(
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hrospann som passagen sker under vinns
;terligare en meter. Tillsammans kommer dessa ändringar att medge en segelfri höjd på 18 meter. Om Banverket
håller vad som ovan lovats kommer de
{esta av våra segelbåtar. ndr bron står
-ardig ar 2001. art kunna passera utan

hinder.

Under byggnadsriden kommer vi
dock fortfarande att få dras med begränsningar. Glädjande nog kommer vi
under årets segelsäsong att kunna passera med masthöjder upp till 16 meter
istället för som tidigare aviserats 14
meter. Fortfarande kvarstår problemet

inför år 2000 segelsäsong då Banverket
idag inte kan utlova mer än 14 meter
segelfri höjd. USFS arbetar vidare för en
ändring till det bättre inför 2000-talets
segelsäsong. Bl. a. ligger ett överkla-

gande hos Stockholms länsrätt

i

detta

må1.

För de som inte kan passera bron
utan avmastning kommer redan till
årets segelsäsong två mastkranar, en
norr och en söder om bron, finnas tillgängliga genom Banverkets försorg.
Mastkranarna får nyttjas utan kostnad för den enskilde och kranarna kommer att finnas kvar under överskådlig
framtid. Dessutom finns det ett antal
förslag till lösningar att ta sig under
bron bl. a. genom att kiinga båten. Jag
återkommer senare med detaljer i den
frågan.
Om Banverket infriar ovanstående
löften känner jag att allt arbete för att
få en iindring till stand inte varit förgäves. Vår insats måste ses i ett längre
och vidare perspektiv. Det kommer med
all säkerhet att byggas fler broar, som
kan lägga hinder för sjöfartens framkomlighet, och då kanske Barverket och
Sjöfartsverket och även Vägverket tillsammans med berörda kommuner redan
i planeringsstadiet tillse att alla samhällsintressen beaktas. Bara genom att
skänka en tanke tillbaka på turerna
kring planeringen och projekteringen av
denna järnvägsbro finns mycken lärdom
att hämta, inte minst beträffande drendets handläggning i en för vår kommun
så viktig fråga.
Tony Wärdig. Ordlörande USFS,

t_

1103
Har.ald Akselsson

POSTTIDNI NG

Hasselgatan 1'15 3tr.
194
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UPPL VÄSBY

BEGRåNSAI)
EFTERSANDNING(

Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
c/o Jan-Olof Björk, Utgårdsvägen 3
191 44 Sollentuna
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Du har väl inte glömt...
1

...att betala in medlemsavgiften?
Inbetalningskort i ViggenBladet nr 1/99
2

...att fulla i och skicka in medlemsenkäten?
Blankett i ViggenBladetnr 2/99

PriCor

ridsdfinilett

Box 30097. 104 25 Sirckholm
Telefon: 08-13 09 8Q Fqx: O8-618 38 70

MANUS.STOPP !!!
ViggenBladet nr 4(
1-7 mars
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ViggenBladet nr 5
27 april
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