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God Jul och ett Gott Nytt Båtår 

önskar vi er alla! 

Båtsäsongen 2022 är nu slut och våra båtar får vila 

inför säsongen 2023.  

Vi genomförde en del mindre underhållsarbeten på 

Getö i år. Bastun fick ett nytjärat tak då pappen 

började bli lite ålderstigen. Vedförrådet förärades 

med ett nytt tak. 

I år kunde vi arrangera våra vanliga aktiviteter och 

de var välbesökta. Vi har även haft en hel del 

gästande båtar. Våra gästande båtar ger ett 

välbehövligt bidrag till vår kassa så vi kan 

underhålla vår klubbholme och genomföra våra 

aktiviteter. 

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till WSSS.  

Det finns utrymme för fler medlemmar! Har du 

vänner som du vill ha med i en trevlig klubb med 

en fantastisk samlingspunkt på Getö, be dem 

ansöka på vår hemsida via Medlemskap. 

Har du idéer hur vi kan vidareutveckla vår 

klubbholme eller om vill du aktivera dig i klubben, 

kontakta styrelsen. Alla förslag emottages 

tacksamt. 

Olle Månsson, Ordförande WSSS 

070-581 14 65 ordf@wsss.se 

 

Preliminärt Kalendarium 2023 

Boka in i kalendern redan nu!  

Årsmöte Torsdag 7 mars, digitalt 

20-21 maj, Trivselhelg 

23-24 juni, Midsommar 

Mitten-slutet av augusti, Kräftkör & Kräftkalas 
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Ekonomi 
Resultatet kan variera mycket från år till år 

beroende på om vi haft stora och sällan 

förekommande utgifter som till exempel ett nytt 

bastuaggregat. För 2022 har utgifterna varit 

måttliga.  

Det som ökat mycket under 2022 är arrendet och 

det kommer att fortsätta öka de kommande åren 

enligt det avtal vi numer har med markägaren. För 

2022 blir det ett plusresultat på över 30 000 kr. Det 

är bra med tanke på vårt planerade utbyte av 

bryggan om några år. Den speciella fonden för 

brygga kommer att uppgå till minst 37 050 kr vid 

årsskiftet. Bedömningen är att vi inte behöver höja 

årsavgiften till 2024.    

 

 

Dags för årsavgiften  

Då var det dags igen att betala årsavgiften!  

Enligt stadgarna ska årsavgiften vara betald senast 

31 mars.  

Aktuella avgifter år 2023: 

Inträdesavgift: 200 kr  

Årsavgift:    500 kr  

Betalar gör du antingen till plusgiro 10 33 14-1, 

eller med Swish till 123 344 58 89. Märk med 

namn, mailadress och gärna medlemsnummer. 

Tack på förhand!  

Vill du bidra med ett frivilligt bidrag till 

bryggfonden så sätt in lämplig summa på klubbens 

konto och märk med ”Brygga”.  

Ragnar Lindgren, Kassör 

 

 

 
Trollberget 

 

Nya medlemmar 2022 
Vi hälsar Jens Andersson & Ulrica Linander, Jan & 
Ann Blomqvist, Karl-Göran Brask, Ligia Godymirska 
& Olof Hallström, Gustav Hermansson, Ulric & Kia 
Hermansson, Martin Nisser, Kristina Skjöld 
Wennerström & Nils Fröjdén, Helena & Anders 
Westerberg och Antoine Willems med familjer 
välkomna som medlemmar i WSSS.  

Vi hälsar även Anders & Ann-Louise Hesselgren 
åter som medlem efter några års frånvaro. 

 

Styrelse 
Ordförande:  Olle Månsson 

Kassör:  Ragnar Lindgren  

Sekreterare:  Erika Franzén 

Ledamot: Lena Erlandsson  

Ledamot & webb: Annika Nordin 

Suppleant: Per Thunman  

 Gunnar Lundström 

Valberedning  Sören Nordin, ordförande  

  Per Stadig 
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Aktiviteter 2022 

Årsmöte 2022 
Årets årsmöte hölls i Nacka. 11 medlemmar deltog. 
Välkommen Lena Erlandsson som valdes till ny 
ledamot!  
 

Trivselhelg på Getö 2022 
I år blev det mest städning på Trivselhelgen. Det var 
för kallt att tjära tak, så det fick vänta tills det blev 
lite varmare.. 

Välkommen till Getö och skärgårdsvåren 
Trivselhelgen 2023! 
 

 
 

Midsommar på Getö 2022 
På midsommar samlades drygt 20 båtar vid 
bryggan. Solen sken, det plockades ormbunkar och 
en och annan blomma. Många hade med egna 
blommor så midsommarstången blev riktigt fin. Och 
sen blev det lite dans och godisutdelning.  

Sen blev det tipsrunda, bål och och prisutdelning på 
dansbanan. Framåt kvällen blev det gemensam 
middag på berget och dansbanan.  

 

 

 

Kräftkör & Kräftkalas 2022 
Fem båtar startade kl 10 under Djuröbron, 
sneddade över Kanan till Möja västerfjärd och upp 
till målet utanför Ingmarsö.  

 

 

Efter målgång blev det prisutdelning och kräftor 
med tillbehör på dansbanan. Ca 30 personer deltog. 
Bryggan utsåld… 

1:a pris gick till Wilma  
2:a pris gick till Magica 
3:e pris gick till Flisan 
4:e plats Sofia II 
5:e plats Blue Marlin  

Tack alla tävlande och ätande!  

Välkommen du med att delta i kräftköret nästa år! 
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Carmens äventyr sommaren 2022 

Det blir inte alltid som man tänkt sej… 

Årets seglingsäventyr gick lite för långsamt, så vi kom 

aldrig fram till Nyborg med SXK:s rikseskader. Vi kom i 

hursomhelst till Danmark och rundade södra Sverige. 

Det blev som vi ville, många roliga möten och en hel del 

kultur under vägen.  

Vi startade från Getö på midsommardagen. Det började 

med tre nätter på svaj. Först för att det var för varmt på 

land, sedan för att det skulle komma ett vindskifte. 

    

Borgholm och Stora Rör. Under loppet av två dagar 

träffade vi bror/svåger, barn och barnbarn, fd 

arbetskamrat, fd grannar som vi inte sett på 20 år och till 

sist en kompis från Vaxholm. 

Kultur på Kalmar slott. Här hamnade vi på en utställning 

med ”Ester Blenda”. Hon var en kvinnlig pionjär i början 

av 1900-talet. ”Reporter, journalist, författare och 

äventyrare som körde motorcykel, rökte pipa och 

utforskade världen i en tid när kvinnor gick i långklänning 

och ännu inte fått rösträtt.” Så står det på omslaget till 

boken om henne ”Ett djävla solsken”. Rekommenderas! 

    

Karlskrona. Här insåg vi att dieseln vi tankade i Figeholm 

innehöll lite väl mycket vatten. Så vi tömde tanken på 

110 liter dieselvatten. Bytte filter och cyklade totalt ca 

20 km för att i omgångar hämta 70 liter fräsch diesel.  

Ystad. Inblåsta i 5 dagar. Vår ursprungliga eskadergrupp 

fortsatte utan oss. Vi ville inte fortsätta och få kuling från 

hela Kattegatt. Men vi hittade 5 andra eskaderbåtar, 

några av dem kände vi sedan tidigare, inkl en WSSS-båt! 

De skulle inte heller hinna till fram innan det var för sent. 

Ystad bjöd på sol, blåst och utflykter, bla till Dag 

Hammarskölds Backåkra. Vackert och rofyllt!  

Från Höllviken/Falsterbonäset över Öresund till Dragør. 

Fin liten by och härligt badvatten! Nästa dag till Ven. 

Varmt, men vi tog förstås en cykeltur, precis som nästan 

alla andra.  

Från Ven till danska Humlebæck. Som bjöd på mer 

kultur, ett besök på ”Louisiana museum of modern art”. 

Konstiga saker fanns det! 

Torekov. Gråmulet och hamnfest. Vi kurade under nya 

kapellet och kollade folklivet… då stod kusin E-K på 

kajen! De var på väg söderut. Kul att ses litegrann! 

Falkenberg. Härlig segling norrut med nyaste seglet. Där 

vi fick en fin plats i Ätran bland stora och små båtar… 

    

Bua. 4 dagar med ösregn och illblåst. När det ösregnar 

och man väntar på bättre väder så får man ärtsoppa & 

punsch! Det är sen gammalt… 

Göta kanal. Vi började kanalresan tillsammans med tre 

av eskaderbåtarna. I Vänersborg blev det mera möten. 

Med kompisbåten Zyrena från Vaxholm.  

Vi fortsatte tillsammans med eskadern en bit in i själva 

Göta kanal. Det blev riktigt trångt i slussarna med 4 rätt 

stora båtar, men det gick! Sedan fick vi ombord bästa 

familjen Sundin-Nordin som besättning i 5 dagar. 

Söderköping - ”dagens lunch”. 

       

I Stavsnäs mötte vi ”vår andra båt”, briggen Tre Kronor 

och fick en trevlig stund på kajen tillsammans med 

besättningen. 

Planering för nästa års äventyr pågår. Nånstans mellan 

Strömstad och Haparanda? 

Fair winds tills dess! 

Annika & Jim på Carmen 

Instagram: @carmentillsjoss 

https://www.instagram.com/carmentillsjoss/

