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Från styrplats 2, 2017 

Det finns de som säger att den mörka årstiden från november och framåt är den del av 

året som man helst skulle vilja välja bort. För den som är föreningsaktiv finns aldrig av brist 

på sysselsättning under den här perioden. När skulle det annars hinnas med allt det som 

görs. Det är årsmöten och andra möten både på riksnivå och lokalt. 

Vänerkretsens årsmöte hölls det här året i Karlstad. Vi bjöd in en engagerad och kunnig 

föredragshållare från Västkustkretsen som informerade om uppblåsbara flytvästar. De 

som var där fick en bra genomgång av risker och förtjänster med sådana västar. Har sett 

en trend de senaste åren att intresset för just årsmötena varit svalt. Det här året utgjorde 

inget undantag. Skulle man kunna förenkla och schablonisera den ekonomiska 

redogörelsen och berättelsen om den verksamhet föreningen bedrivit under året, inklusive 

revisorernas utlåtande och beviljad ansvarsfrihet för styrelsen, utan att för den skull ge 

avkall på vare sig insyn eller medbestämmande i föreningen. Ställer frågan med anledning 

av att det i princip enbart varit styrelsen som närvarat vid de senaste årsmötena. Att 

istället lägga energin på exempelvis klubbkvällar skulle kunna vara ett lockande alternativ. 

Under riksföreningens Rådslag och Årsmöte i Stockholm i november framfördes åsikter att 

vi i kryssarklubben behöver jobba för att behålla våra medlemmar liksom för att värva nya 

till föreningen. Allt för att motverka det lilla medlemstapp som kryssarklubben har generellt 

sett över hela riket. Öppenhet, frimodighet och våga prova nytt var tankegångar som 

väcktes. 

Med anledning av att prova nytt har Vänerkretsen fått riksföreningens förtroende att vara 

värd för Kryssarklubbens Rådslag i mars 2018. Då kommer Karlstad att invaderas av 

kryssarklubbens funktionärer från hela landet. Vi kan erbjuda sötvattensvindar. Det har i 

kryssarklubbssammanhang tidigare enbart upplevts i Köping och Uppsala vad jag kan 

erinra mig. 

Dessförinnan kommer vi som vanligt att hjälpa till i Västkustkretsens monter under 

båtmässan i Göteborg i februari. För dig som kan slå dig fri en dag under veckan finns 

alltid möjlighet att få representera Vänern för Vänerkretsens räkning. Där finns en kunnig 

och tillmötesgående funktionärsstab som gärna hjälper dig tillrätta.  

Vill samtidigt, tillsammans med övriga styrelsen i Vänerkretsen tillönska Er medlemmar en 

God Jul och ett Gott Nytt år. 

Med vänerlig hälsning 

Eie Bengtsson 

 

Omslagsbild: Sjöslussen och inre ensfyren angöring Sjötorp. 
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Renovering av kajen i övre bassängen, Sjötorp 

 

 

Minnesgoda läsare av På Kryss kan erinra 

sig en artikel om ras av kajkanten längs 

övre bassängen i Sjötorp. Den utgör en del 

av Göta Kanals sträckning mellan Sjötorp 

vid Vänern och Mem på östgötasidan och 

därmed inom Göta Kanalbolag AB:s 

ansvarsområde. Det blev nödvändigt med 

en omedelbar reparation av det rasade 

området. Arbetet påbörjades i januari 2017 

och blev klart strax innan kanalen 

öppnades i maj i våras.  Göta kanalbolag 

har tidigare gjort en omfattande förstudie 

om den 200 år gamla kanalens tillstånd och 

har begärt extra anslag från ägaren staten 

för att dagens dammsäkerhetskrav ska 

kunna uppfyllas. Samtidigt vill man också 

bevara det kulturhistoriska byggnadsverket 

in i framtiden.  Medel har beviljats med 

cirka 500 miljoner kronor fördelat på en 

femårsperiod.  Arbetet påbörjades år 2016 

och beräknas pågå till år 2020. Man har 

bl.a. varsamt frilagt utsidan av slussen i 

Borenshult nära Motala för att kunna 

studera hur den är konstruerad. Allt för att 

kunna dra nytta av dåtidens slussbyggnads-

teknik i det pågående renoverings- 

arbetet. Översynen av kanalen påverkar 

inte kanaltrafiken sommartid utan den 

är öppen från början av maj till slutet av 

september.  Det betyder att det är ett 

pressat tidsschema för underhålls- och 

renoveringsarbeten höst, vinter och vår 

när kanalen inte används för båttrafik. 

Under den här perioden torrsätts också 

delar av kanalen för att möjliggöra 

arbetet. I Sjötorp påbörjades så fort 

kanalen var tömd i höstas renovering av 

den resterande delen av den ca 150 m 

långa kajen i övre bassängen. De 

transportvägar i botten av kanalen som 

anlades för att forsla material och 

maskiner till arbetsplatsen i våras kunde 

återanvändas när renovering av den 

resterande delen av kajen återupptogs i 

höstas. Den gamla stensättningen av 

kajen har monterats ner, jordmassor 

bakom stenmuren har forslats bort. 

Därefter har man gjutit en grundklack 

med armering som borrats ner i marken 

och därefter ytterligare en klack som 

kommer att utgöra grunden för den 

stensättning som kommer att byggas 

upp och avsluta kajkanten i övre 

bassängen i Sjötorp. Bortforslat material 

kommer att ersättas med annat material 

och utgöra den nya promenad- och 

förtöjningsvänliga kajen i Sjötorp. 
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 upp och avsluta kajkanten i övre 

bassängen i Sjötorp. Bortforslade jord-

massor kommer att ersättas med annat 

material och utgöra den nya promenad- 

och förtöjningsvänliga kajen i Sjötorp. 

Renoveringsarbetet har gjorts av en lokal 

entreprenör i bygg- och anläggnings-

branschen och har gynnats av den relativt 

milda vinter som hitintills har rått. Som det 

ser ut nu blir det inga bekymmer att få 

anläggning klar till dess kanalen öppnar 

första vardagen i maj 2018. 

Eie Bengtsson 
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”Efterlysning” 

 

Vän av ordning funderar säker över varför 

Vänerkryss är så tunn. Jag hade mycket väl 

kunnat skriva om in dockning vid varvet i 

Sjötorp som samlar stor publik, om fisket 

av siklöja för att utvinna den eftertraktade 

Vänerlöjrommen eller om den övervint-

rande hägern längs kanalen som enligt 

fågelgurun Erik Rosenberg normalt vistas i 

Västeuropa och norra Afrika eller möjligen 

i Skåne så här års. Men då hade det 

handlat om enbart Sjötorp och det är inte 

meningen utan Vänerkryss ska spegla 

händelser kring hela Vänern. Har du något 

att berätta eller kanske till och med något 

som gjort dig upprörd, låt oss veta. Att vara 

skribent är en mycket ensam 

sysselsättning, det är omvittnat, så om du 

själv inte har tid, mod eller möjlighet så 

tipsa oss i styrelsen om vad vi borde ta 

upp i tidningen. Vi är inte längre bort än 

ett telefonsamtal, mejl eller SMS för att 

nå oss. Kontaktuppgifter hittar du längst 

bak i tidningen. Allt vad som här tagits 

upp gäller också i hög grad vår hemsida 

som inom kort kommer att få ett helt 

nytt utseende. Där kan man dessutom 

fylla på med material kontinuerligt och 

är inte bunden av några särskilda 

utgivningsdagar. Med förhoppning av en 

mera innehållsrik tidning framöver 

tecknar. 

Eie Bengtsson 

 

Till sist en julhälsning från redaktionen 

 

Så här i julstökets elfte timma vill vi på 

redaktionen tillönska Er alla en God Jul och 

ett Gott nytt år. Inte med ett recept på en 

saffranstomte men däremot en bild på det 

färdiga resultatet. Det här är årets upplaga 

av mitt julbak. Så här såg den ut när den 

kom ur ugnen i eftermiddags. Lite mörk 

men säkert genomgräddad. 

Eie Bengtsson 
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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER  2017-2018 

Ordförande, information  
 
 
 
Vice ordf, eskader 
 
 
 
 

Sekreterare   
 
 
 
 
Skattmästare EJ sjösäcken 
 
 
 
Ledamot, hemsidan 
 
 
 
Ledamot, hamn och farled 
 
 
 
Ledamot, Vänerlotsen 
 
 
 
Ledamot 
 
 
 
 
Suppleant 
 
 
 
 
Suppleant, båtteknik 
 
 
 
 
Adj. Quinna ombord 
Tant Trygg 
 
 
Adj. 12-24-48 timmars 
 
 
 
  

Valberedning 
 
 
Revisorer 
  
 
Revisorsuppleant 

  

 

Eie Bengtsson, Sjötorp sluss 6, 540 66 Sjötorp 
Tfn: 0501-502 62, e-post: eiebengtsson@mail.se 
  
 
Sören Blomqvist, Västra Kanalgatan 3-1407 
652 24  Karlstad  0706- 62 17 62 
e-post: soren_blomqvist@yahoo.se 
  
 
Gunnar Andrae, Nunnestad Sörgården 28,  
547 92 Gullspång. 070-576 09 36  

e-post: user302022@gmail.com  

  
 
Ingvar Håkansson, Bokgatan 10, 464 62  Brålanda 
Tfn: 070-580 18 79,e-post: 052130802@telia.com 
 
 
 Matti Sairio, Ängsgatan 27, 661 42 Säffle 
Tfn:.073-410 10 14, e-post: matti.sairio@telia.com 
 
 
Jörgen Sundin, Rörvass  Solsidan 661 92  Säffle 
Tfn: 070-514 09 29, e-post: jorgen@sundins.eu 
  
 
Göran Hellborg , Babordsgatan 1, 652 27 Karlstad 
Tfn: 054-52 23 38, e-post: goran@hellborg.nu    
  
  
Torbjörn Sjöholm, Blåklintsgatan 1, 653 45 Karlstad  
Tfn: 0702 99 64 06,  
e-post: torbjorn.sjoholm@telia.com 
 
  
Bertil Fjordensjö, Södra Ed Tallåsen  661 94  Säffle       
Tfn: 070-329 52 38, 
e-post: kingscruiser@hotmail.com 
  
 
Lars Emthammar, Norra Strandgatan 1, 
652 24 Karlstad , Tfn. 070-617 14 55, 
e-post: em.lars@telia.com 
  
 
Maria Haggärde, Gruvgången 127, 653 43 Karlstad 
Tfn  0739 31 01 92     maria.haggarde@icloud.com 
 
  
Per Albinsson, Ågårdsgatan 20, 531 52 Lidköping 
Tfn: 0704 28 39 55, 
e-post: albinsson@swipnet.se  
 
 
 Vakant 
  
 
Hans Wennerholm    Tfn: 054-86 64 44  
Lars-Olof Åkerlund    Tfn: 070-539 34 35 
 
Per-Erik Magnusson  Tfn: 054-61 61 13 
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