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TEMANUMMER:       Vindö 50 

Renoveringsprojekt Vindö 50 
 
Av Robert Barkentin 
 
Båten Zorba, en Vindö 50 MS med hemmahamn Ystad, 
där hon stått på land i över 10 år, periodvis utan täck-
ning och omvårdnad. 
Vi anlitade en besiktningsman för att bedöma båtens 
skick innan vi bestämde oss för att köpa. 
Vi insåg att det handlade om en totalrenovering som 
sannolikt skulle ta en del år i anspråk, därför byggde vi 
upp ett stabilt båthus intill vårt snickeri på gården där vi 
bor. Vi installerade en luftavfukta-
re för att kunna hålla en god 
”luftmiljö” med 
tanke på allt virke. 
Ovanför båten 
gjorde vi en anord-
ning för att kunna 
mäta och göra nog-
granna ritningar i 
datorn med hjälp 
av auto-cad ritpro-
gram. 
(Forts. på sidan 4) 

INGET BESÖK PÅ VINDÖ MARIN I HÖST!  
ISTÄLLET ÅKER VI TILL LIDKÖPING  

och besöker Lidköpings Båtsnickeri och Kinnevikens Segelmakeri som båda ligger på Fiska-
regatan 7. Lördagen den 20 oktober kl.12:00 ses vi på båtsnickeriet och börjar med fika och 
bröd, kl 15:00 fortsätter vi till segelmakeriet och då är det väl dags för påtår. När vi är klara 
på segelmakeriet är vi säkert hungriga, då äter vi gemensamt på en restaurang som heter 
”Vin & Pimpinella” innan vi åker hem, för de som vill. 
Vill du följa med? 
 Ring då senast den 14 oktober till Bengt-Arne Svanhill eller Håkan Schölin, telefonnummer 
finns på baksidan av tidningen. På sidan 16 finns en vägbeskrivning/karta. 
Förbered er med frågor till båtsnickeriet och segelmakeriet! 
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Nu är det åter dags för ett nytt VINDÖGAT. 
Det är skönt att vi har en sådan energisk re-
daktör som Per, att han vill åta sig detta 
uppdrag samtidigt som han har hand om vår 
medlemsmatrikel. 
Själv har jag varit ute 2 veckor i juni då det 
regnade mycket, samt 1 vecka i augusti med 
bättre väder. Då var vi på Läsö och Skagen. 
Man ser hur fort det glesnar mellan båtplat-
serna en bit in i augusti. 
Nu till hösten är det planerat en träff på Lid-
köpings Båtsnickeri och Kinnevikens Segel-
makeri som ligger i samma industriområde i 
Lidköping. Hoppas vi blir många som kom-
mer så dom ser att vi är en aktiv klubb. 

Förra vintern bytte jag teakplywooden i sitt-

brunnen under bänkarna. Jag valde mellan 
hel plywoodskiva eller teakribb, för min del 
blev det teakribb som jag tryckte fast med 
sikaflex sedan oljade jag in dom med benar-
olja. Pris ca: 1.600 kr. 
Nu i höst provade jag en ny grej för nertag-

ning av masten. 
Jag tog ett gam-
malt fönstergång-
järn, ej för klent, 
filade upp skruvhå-
len drog igenom en 
tamp gjorde en 
pålstek i varje 
ände. Förde in den 
runda delen i mas-

ten satte kroken i 
en ögla och en 
tamp i den andra 
hissade upp be-
slaget till spridar-
na sedan var det 
bara att fästa den 
andra tampen i en 
knape på masten 
och spänna upp det hela.  
 
Har ni tänkt på hur grant det är att se en an-
nan Vindöbåt komma in i en hamn.  
 

Med Vindöhälsning 
Bengt-Arne    

   Ordföranden har ordet      Av Bengt Arne Svanhill, S/Y Loisan 

 
VINDÖ-YACHT-CLUB;s egna hemsida 

hittar Du på www.vyc.se 
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Ostkustträffarna 2007 
 

9-10 jun Skomakarviken 
Sol, värme och bad 

 
Bättre än såhär kunde det knappast vara. I skön solvärme kunde Merikes och Ophelias be-
sättning se Odysse´, Amanda, Stimulantia VII och Beatrice af Stockholm komma in. Det 
blev drinkmingel, båtmingel och bad när någon upptäckte att vattnet var +21 C (toppnotering 
denna sommar). 
Kvällen gick i grillningens tecken med somma-
rens första myggsvärmar som sällskap. Den här 
gången visade det sig att vi hade duktiga ama-
törornitologer i sällskapet och vi andra fick lära 
oss mycket om vilka fåglarna bakom sången vi 
hörde var. En stor del av glädjen med att segla 
är ju faktiskt naturupplevelserna. Sen blev det 
förstås mycket prat om seglingar man gjort och 

seglingar man vill göra, pinsamhe-
ter man sett andra göra vid tillägg-
ning och fiffiga lösningar på olika 
båtproblem och allt sånt som vi 
båtägare gillar att prata om. 
 Det här med att få lösningar på oli-
ka problem man har är något av det 
bästa med Vindö-träffarna. Då har 
man plötsligt många med kunska-
per omkring sig och alla delar med 
sig av det de har erfarenhet av. Sen 
finns ju också båtarna på plats och 

det är bara att gå ombord och se den där fiffiga lösningen på plats direkt. Kanon, särskilt för 
de nyblivna Vindö-ägarna, men även för de gamla rävarna. 
Söndagen bjöd på mer sol, värme och bad och en trevlig segling hemåt. 
 

8-9 september Västerholmen 
Regn, spöregn och nattlig kuling 

 
Sämre än så här kunde det knappast vara. Vi gav oss av i stiltje och regn, och efter en tim-
mes motorgång ringde Amandas besättning och undrade om det verkligen fanns några 
knäppgökar som gav sig ut i dagens väder. ”Vi gör det!” blev svaret. Men så många fler var 
det inte. Det blev decenniets minsta Vindö-träff. Ett-vädret meddelade oss att det skulle blå-
sa ost 14-18 m/s under natten. Merike och Amanda förtöjde vid den perfekta klippan och 
lade ut ett försvarligt spring. Den svaga vinden snurrade runt och det kändes konstigt med 
kulingprognosen till natten. Maten fick lagas och intagas ombord i salongen, men en Vindö-
salong är ju jättemysig. Fotogenlampa, tända ljus, mat och dryck och trevligt sällskap. 
                                                            
                                                                                                                                                                                               (Forts. på sidan 11) 
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(Forts. från sida 1, Renoveringsobjekt Vindö 50)      När ruffarna 
var bortplockade lyf-
te vi av teakdäcket 
och eftersom besikt-
ningsmannen hade 
konstaterat hög fukt-
halt i däcket under 
teaken beslöt vi oss 
för att byta distans-
materialet. Där kna-
par, vinschar och 
andra beslag skall 
placeras på däck la vi 
in förstärkningar. Allt detta plastades med många lager av glasfi-
ber och polyester. Plasten slipades noggrant och kontrollerades 

med hjälp av lasermätaren. Därefter målade vi med gelcoat. 
 

 
 

Nu var det dags att köpa Kava-
mahogny, massivt och fanér. 
När vi var på ”öppna varv” i 
Ellös fick vi god kontakt med 
Bertil Karlsson på Bohmans 
fanérfabrik i Oskarshamn, som 
är välkända för att hålla väldigt 
hög kvalitét och god service. 
Det fanns gott om stockar att välja 

på, vi tog en rakvuxen med väl tilltagna mått för att kunna få ut 
hela ruffsidor utan problem. Stocken kapades och klövs och lades 

till torkning under sommaren. 
Bertil hjälpte oss med att plocka 
fram fanér. Fanéret togs från en 
och samma stock och med en 
färgnyans som överensstämde 
med den massiva stocken. 
Här har det massiva virket anlänt 
till Skåne. I bakgrunden till hö. ser man den nytillverkade 
rostfria vattentanken.                                                           (Forts. på nästa sida) 
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(Forts. från förra sidan, Renoveringsprojekt Vindö 50)                                                   
 

 
 
 
 

För att tillverka ruffhörnorna göt vi en form som 
finjusterades, spacklades och slipades. Därefter så-
gade vi ut fanérskikten och limmade dem mot for-
men. Vi använde epoxilim, hörnen fick stå i spänn 
ett par dygn innan vi släppte tvingarna. 

 
Vi har 
under arbetets gång haft förmånen att ha kon-
takt med Rune och Gudrun från Vindön. Rune 
är numera välförtjänt veteranmedlem i Vindök-
lubben och har lagt större delen av sitt yrkes-
verksamma liv på att bygga båtar. I oktober 
hösten –06 kommer Rune och Gudrun till Skå-
ne för att under en vecka dela med sig av hant-
verksskicklighet och trevliga berättelser från 
Vindövarvets storhetstid. Det är få förunnat att 
få stifta bekantskap med så vänliga och givmil-
da personer. 

Här följer en bildserie med en ”Mästare i aktion” … vi tycker att text är överflödigt.                                                                                                                       

 

 
 
   (Forts. på nästa sida)                                
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(Forts. från förra sidan, Renoveringsprojekt Vindö 50)       Yrkesknep går inte att lära ut i teorin utan måste upp-
levas. Rune arbetar målmedvetet och efter en arbetsdag är första ruffhörnan sammanfogad 
med en vackert gjord bladskarvning. Som en bonus lär Gudrun oss hur man gör äggost! 

 
Ruffsidorna mallas av med originalet som förebild, justeras 
och hyvlas för att sedan limmas samman med ruffhörnorna. 
Hålen för fönsterna ritas av och sågas ut. Konstruktionen 
sätts på plats och skruvas mot flänsen på däcket. På ruffsi-
dans insi-
da/
överkant 
limmas en 
sarg som är 
gjord på 
motsvaran-
de sätt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balkarna sågas och huggs in i sargen som sitter på 
ruffsidans överkant. 
 
 
Så här långt kom vi med vårt projekt och dokumentation denna gång. Vi hoppas att vindös-
nickaren och hans fru ska göra fler besök hos oss. 
Två nya dieseltankar och en septitank har vi låtit tillverka hos Stig Hermanssons marintjänst 
i Henån, experter på rostfritt/båtar. Stig har också ett förflutet på Vindövarvet. 
Den gamla motorn en MD 21 är såld och vi förbereder för en ny motor. 
Arbetet fortskrider och just nu planerar vi för inredningssnickerierna med kök, kyl, ugn, vär-
mare, toa osv.. 
 
Vi hälsar till alla i Vindöklubben och tackar för den trevliga räkaftonen i samband med års-
mötet. 
 
Robert och Lotta Barkentin, Torsjö vid Abbekås hamn.                                                                                                                                                                                        

 
VINDÖ-YACHT-CLUB;s egna hemsida 

hittar Du på www.vyc.se 
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Sjutton säsonger med Vindö 50cc 
 
Vår familj trivs väldigt bra med vår Vindöbåt. Den passar oss utmärkt vid seglingar längs 
Bottenhavets och Östersjöns kuster. Grundgåendet 1,75 m. och den fallande stäven gör att 
den passar bra för skärgårdssegling och övernattning i naturhamnar. Riggens höjd och segel-
ytans storlek räcker gott och väl till vid skärgårdssegling. Till havs är båten härligt styv. 
Rodret tappar aldrig greppet. Skrovet går mjukt och torrt i havssjö. Höjdtagningsförmågan är 
det man kan förvänta av båttypen. Jag tror att Vindö 50 slupriggad är den vassaste seglaren 
av Vindöserien. Carl Andersson har här lyckats mycket väl att balansera mellan de ibland 
motstridiga krav som ställs på en god segelbåt. Lystalet är det högsta i Vindöserien. 
 
Väl i hamn är mysfaktorn väldigt stor som i alla Vindöbåtar. I den stora sittbrunnen i cc-
modellen omgiven av mahogny trivs folk. Framåt kvällen/natten sitter gärna också grannbe-
sättningen med oss och njuter av kajutans atmosfär och minns forna båtar och bravader till 
sjöss. 
 
Som segelbåt i lätt som hårt väder har den inte svikit oss. Dieselmotorn, en Volvo Penta 17c 
har dock inte varit lika pålitlig. Det har varit backslagshaveri (egentligen haveri av reduk-
tionsväxeln), generatordöd, luftläckage in i bränslepumpen, bränsleläckage från insprut-
ningspumpen, haveri av kylvattenpumpen med vatteninträngning i motor och motorolja, 
stopp i kylvattensystemet p.g.a. igenkorrosion av tilloppet till termostathuset. Själva motorn 
som är originalet nu körd 30 säsonger, är nog i sin grundkonstruktion outslitlig, men det är 
den vitala kringutrustningen som krånglar ibland. Motorn var sjövattenkyld när vi köpte bå-
ten och vi lät den vara så just för att slippa ytterligare krånglande kringutrustning såsom en 
elektrisk cirkulationspump. Om motorn väl är igång klarar den sig utan elektricitet. För att 
minska korrosionstendens är kylsystemet alltid vätskefyllt under sommaren med sjövatten 
och under vinteruppläggningen fylld med glykol/vattenlösning i ett slutet system. 
 
Vi försöker att hålla båten i så ursprungligt skick som möjligt. Inga större reparationer eller 
ingrepp har gjorts. Här nedan följer en uppräkning av åtgärder som vi utfört: 
 

1.   Nya gångjärn till ankarluckan på fören. Vi hittade några i en järnaffär som passade 
precis. 

2.   Tätning av röstjärnen mot däck. En av dessa läckte. Vi tätade om alla med svart Sika-
flex men tyvärr på land med båten avriggad. Det blev inte tätt! Röstjärnen måste tätas 
med riggen lätt ansatt för att dessa ska få rätt anläggningsvinkel mot däck och bli 
täta. Vi fick göra om hela proceduren med båten i sjön och med riggen på. 

3.   Omtätning av samtliga ruffventiler (fönster). Ursprungligt var de tätade med silikon-
tätmedel som åldras och släpper så småningom. Här använde vi genomskinlig betyl-
gummitätmassa som aldrig helt stelnar. Några ventiler har nu efter 15 år börjat läcka 
något lite, men detta tätades med ”Läck tät” en lättflytande vatten/gummilösning. 

4.   Ompluggning av teakdäcket där pluggen lossnat. Vi försänker hålet ytterligare så att 
skruvskallen kommer djupare och kortar av skruven motsvarande längd. Fyller sedan 
på med epoxilim i hålet så att det även tränger ned i plastdäcket under teaken och 
skruvar sedan ner skruven och sätter dit en ny teakplugg. 

5.   De ytor av mahognyöverbyggnaden som mest skadades av sol och fukt är de som har 
horisontella ytor. Dessa har vi renskrapat, betsat och lackat med tvåkomponentlack 
(härdlack). I härdlacken häller vi också lite mahognybets. 

                                                                                                                                                  (Forts. på nästa sida) 
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(Forts. från förra sidan, Sjutton säsonger med Vindö 50cc) 

       Förluckan (av trä på vår båt) och sprayhoodsskenan med rufflucksgaraget är behand-
lade på så sätt. Även teaklisten på ovansidan av sittbrunnssargen är lackad med härd-
lack, detta för att vi tror att detta förhindrar inträngning av fukt i sargens laminerade 
trä. Även utsidan av sargen är nu lackad med härdlack, detta för att slippa slipa och 
lacka denna svåråtkomliga del varje år. 

6.   Rattpiedestalen i teakplywood visade sig så småningom vara lite trött och glapp i fo-
ten. Den skruvades loss och foten indränktes med epoxi. Sedan lackades både ratt 
och piedestal med härdlack spädd med bets. Piedestalen skruvades sedan fast med 
något grövre bult och större brickor. Numera sitter den väldigt stadigt fast. 

7.   Sittbrunnsluckornas pianogångjärn lossnade efter hand från ändträet i plywooden 
som ligger under teaken på luckorna. Ändträet indränktes med epoxi och gångjärnen 
kunde återanvändas och fick gott fäste igen. 

8.   Skotbalken som på vår modell sitter i akterkanten av bridgedäcket är en laminerad 
mahognybalk. Den visade tecken på delaminering och har förstärkts med epoxilim-
ning och träskruvsförband genom balken. 

9.   Vi har bytt ut samtliga bordgenomföringar och försänkt dessa i skrovet för att få en 
slätare och även mer lättarbetad båtbotten. Bordgenomföringarna har limmats fast 
och tätats mot skrovet med epoxi. Självlänsens bordgenomföringar har dimensione-
rats upp samtidigt. Alla bottenventiler har bytts ut och är nu av kultyp. Alla slangar 
till bottenventilerna har förstås bytts ut och dubbla rostfria slangklämmor fäster dem. 

10. Elektroluxventilen på rufftaket har bytts ut mot en soldriven ventil med backupbatte-
ri. 

11. Invändigt har vi inte gjort mycket. Sjuttiotalsklädseln på alla dynor är utbytt. En 
slingerkoj till babordssoffan har vi fixat till. I bokhyllorna har vi satt plexiglasskivor 
så att liggande böcker inte ska falla ut vid krängning. De borrade lyfthålen i durkarna 
invändigt har försetts med lyftbeslag. Isfacket har numera kylning via ett aggregat 
som kyls av diskavloppet. 

12. Batteribanken är numera ett lastbilsbatteri på 220 Ah och ett startbatteri på 100 Ah. 
Laddningsreläet på originalgeneratorn är utbytt mot ett där man manuellt kan ställa 
upp laddströmmen för att kompensera spänningsfallet över batteriernas skiljediod. 

13. Handfatet på toan har försetts med en backventil av plast och gummi så att vatten inte 
kan gå bakvägen vid kraftig krängning. Det finns förstås en bottenventil för att för-
hindra detta men den är lätt att glömma att stänga. 

14. Den stående riggen är inte ändrad. Vi tänker dock byta ut vajerfallvinschen till stor-
fallet då denna vinsch med sin vajer lätt kinkar. Nytt storsegel med genomgående lat-
tor och fullstor laminatgenua på rulle har förenklat och förbättrat seglandet. 

15. För att ytterligare förbättra fart under segel har den 3-bladiga originalpropellern bytts 
ut till en 2-bladig med något större stigning. 

 
Alla små förbättringar gör nu att båten känns minst i lika eller om inte i bättre skick än den 
var som ny. Vi tror inte att dessa exempel på underhållsarbete skiljer ut Vindöbåtarna från 
andra segelbåtar byggda helt i plast från 70- och 80-talet. Det som skiljer ut är förstås under-
hållet av trädetaljerna i överbyggnaden på båtarna. Det är ett arbete som känns lärorikt och 
som med tiden faktiskt blir roligt. Om man inte vill lära sig eller orkar med underhållet av 
trädetaljerna skall man nog inte äga den pärla som en välskött Vindöbåt är. 
 
Hälsningar Kjell Westberg med familj. 
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Vindö 50 
 
1969 ritade Carl Andersson Vindö 50, ungefär samtidigt med Vindö 22. Båtarna ställdes ut 
på mässan i Göteborg och om Vindö 50 skrev man att den var en intressant och medveten 
satsning på 70-talets båt. Den seriebyggda motorseglaren Vindö 50 tillverkades i två olika 
versioner, dels som seglare, dels som motorseglare med doghouse och akterruff. Senare kom 
en version som kallades Mix med akterruff men utan doghouse samt ytterligare en kallad CC 
captains cabin, en variant med akterruff som hade ingång från salongen. Alltså fyra olika 
versioner på samma skrov (10,65 x 3,16 depl. 6,8 ton 50 kvm). Samtliga modeller kunde ut-
rustas med två master (ketch). Träpluggen till Vindö 50 utrustades till en fullt färdig båt och 
blev en seglande plugg. 

Framsida och baksida från originalbroschyr 1974 från Nötesunds Varv AB 

Även dessa är hämtade från samma broschyr 
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Några tröstens ord för oss som ”gått på” 
Var det en händelse som ser ut som en tanke att jag strax innan jag skulle knacka ner detta 
pinsamma seglarminne råkade lyssna på Filosofiska rummet i radions P1 (söndagen 2/9),  
som råkade ha programrubriken ”Hur dum får man vara?”.  Just den frågan ställde jag mig 
åtskilliga gånger sedan det ”omöjliga” hände en solig septemberseglats förra året – till råga 
på allt med en gammal f.d. seglare som förstagångasgäst ombord på min kära Vindö 32:a.  
 
På hemväg från en god lunch  (dock bara en halv starköl!) på lilla idylliska Getfoten sydost 
Vaxholm mot hemmahamnen i Duvnäsviken  och i måttlig bidevind fick jag, för att slippa 
ännu ett tidsödande krysslag, infallet att  att gå mellan fyren Björnsgrund och de tre brän-
ningarna OSO om fyren (sjökort 6142 Vaxholm, N59.21,9 O 18.19,8).  Där gled vi fram i 3-
4 knop med min vän vid rodret och jag dirigerande riktningen i  djuprännan ost och syd om 
fyren – på betryggande avstånd från den närmsta bränningen.  Trodde jag – då det plötsligt  
dundrade till i skrovet. Där satt vi ordentligt fast och gungande med skrovets åskdån vid 
smällarna mot stenarna som vi skymtade en meter ner.  
 
Snacka om att vilja sjunka genom både jord och vatten i detta ögonblick! Men den ögon-
blickliga reaktionen var också instinktiv: kolla liv och lem och slå larm! Medan min vän tog 
ned seglen tittade jag ned i kajutan – inga synliga ”inre skador” – och larmade Sjöassistans 
via VHF-en.  I väntan på assistansen var på väg (inifrån Stockholm) gjorde vi tappra försök 
med motorn fram och back, till bummelibum-ackopanjemang från stenbumlingarna mot 
skrovet. En seglare dök upp utanför fyran och hade upptäckt vår belägenhet. Men då vi fick 
radiokontakt var räddningsbåten inom synhåll, och si – när den svängde in i våra vatten kom 
vi plötsligt loss från grundet för egen maskin.  
 
Den befriande, sköna känslan blandades för egen del med en just då otröstlig självkritik: hur 
i all världen kunde jag göra något så dumt?!   Har seglat sen barnsben,  har förarbevis och 
kustskepparintyg, 14 års vana vid min Vindö 32:a, har gått femtielva gånger i dessa vatten o.
s.v. – och så händer det som inte får hända. På den slokörade sluttampen på denna  korta 
men dramatiska seglats manades också fram en skräckbild av hur båten skulle se ut under till 
när det var dags för torrsättning om några veckor. Beträffande sistnämnda försökte gubbarna 
på marinan trösta mig när vi kom i land:  Om man går på grund så ska man göra det med en 
sån båt! Och de orden besannades så snart min Hesuki lyftes upp -  bara en mindre rispa i be-
laget  på kölens främre del. Lätt reparerat sedan skadan fått torka ut.  Ett gott betyg åt våra 
välbyggda Vindö-båtar! 
 
När jag berättade om den här ”omöjliga” incidenten för min gode vän, förre tillsynsmannen 
på Möja, Karl-Edvard Sjöberg, hade han också några tröstens ord, en historia om en  gam-
mal, garvad skeppare som inte var svarslös när han blev tråkad efter att ha ”gått på”: Det kan 
hända den bäste, och nu har det hänt mej! 
Förmodligen har jag en och annan seglarbroder i det goda Vindö-gänget, som varit med om 
något liknande och haft anledning begrunda vad professorn emeritus i materiallära Gustaf 
Östberg  filosoferade om i det inledningsvis omnämnda radioprogrammet med utgångspunkt 
från sin skrift ”Om vanlig tillfällig dumhet”.  Förhoppningsvis är det en sådan även den mest 
rutinerade seglare kan drabbas av... 
 
Tröstens ord finns också för oss olycksbröder i sista akten av Henrik Ibsens ”Kaerlighedens  
komedie”:                                                                                                                                                                         
                                                                                                                            (Forts. på nästa sida)                                  
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(Forts. från förra sidan, Några tröstens ord för oss som har ”gått på”) 
 

           Og har jeg end sejlet min skude på grund, 
                     o, så var det dog dejligt att fare. 
 

Även Albert Einstein har haft synpunkter på ämnet ifråga. Han tillskrivs följande citat: 
                                      
                                "Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. 
Men när det gäller universum är jag inte säker.” 
 
Med Vindö-hälsningar från östsidan, 
                                       HANS HÅKANSSON, 
                                       s/y Hesuki 

(Forts. från sidan 3, Ostkustträffarna 2007) 

Vi ställde oss själva frågan om vad vi skulle ha gjort för stordåd om vi hade stannat hemma i 
stället och vi kom fram till att vi nog hade halvsovit framför teven. 
Det blev kuling till natten och vi kunde höra hur det ven därute och hur springet fick jobba. 
Men ligger man tryggt förtöjd är det bara mysigt när man ligger i sin varma, sköna koj och 
hör regnet 
piska.  
Söndagen 
blev näs-
tan regnfri. 
Morgonfi-
kat i 
Amandas 
salong va-
rade ända 
till klock-
an 12.30. 
Tiden går 
fort när 
man har 
roligt! 
Segling 
hemåt i 
medvind, 
inget regn 
och en av 
sälarna vi 
sett under lördagen dök upp igen. 
 
Sammanfattningsvis en väldigt bra seglingshelg. Det hade jag nog inte riktigt trott på på lör-
dagsmorgonen.  
 
Vilken tur att vi stack ut, för snart är vintern här! 

                                                        
 Madli Björck på s/y Merike 

          Decenniets minsta Vindöträff 
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Västkustsommaren 2007  
 

Sommaren började tidigt på västkusten med varmt och soligt väder och temperaturer upp till 
25 grader redan i mars. Två lager lack kom på i redan vecka 12 och sjösättning, mastning 
och provtur veckan efter. Det kunde inte vara bättre. Drömmar om längre färder bortom hori-
sonten började ta form. 
I april började dock vädret visa ett annat ansikte med en rejäl kuling i mitten av månaden. 
Trots att inte många båtar låg i sjön knäcktes flera akterförtöjningspålar i Fiskebäckshamnen, 
bland annat en av mina. Det kunde gått illa men tack vare goda båtgrannar avlöpte det hela 
utan skador på båten. Fortsättningen på sommaren blev sedan både blöt och framförallt blå-
sig  men  hade också haft flera korta perioder med fint högtrycksväder.  
Trots att våra planer 
fick ändras och  lång-
turerna fick inskränkas 
till ett par besök på 
Läsö och några vändor 
upp och ner i Bohus-
län har vi ändå haft en 
fin sommar. 
De traditionella Vindö 
träffarna kunde också 
äga rum som planerat. 
Den första som skulle 
äga rum på Hyppeln 
den 2-3 juni fick dock 
flyttas till Donsö på 
grund av befarad ku-
ling. Fem båtar kom 

och vädret var blåsigt men soligt 
och ganska varmt. Efter trevligt umgänge i 
båtarna under dagen började sökandet efter en läig och solig plats för kvällens grillning. 
Bord och bänkar byggdes av diverse material och gemensam middag kunde avnjutas i strå-
lande kvällssol. 
                                                                                                                                                                                             (Forts. på nästa sida) 

          Vackra båtar på Donsö. 

             Tjejmöte på Sjölivet den 2 juni. 

                     Middagen på Donsö den 2 juni 
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(Forts. från förra sidan Västkustsommaren 2007) 

Lördagen den 25 augusti var det sedan dags för den traditionella kräftskivan på Hönö Klåva. 
Som vanligt lovade väderlekstjänsten kuling på både lördag och söndag. Dagen före på fre-
dag  skulle det däremot vara fint väder. De av oss, Solvind, Tina och Sjölivet, som hade möj-
lighet att vara lediga tog oss därför dit redan då 
och kunde njuta av en av sommarens finare da-
gar med både bad och trevligt umgänge i båtar-
na.. 
På lördagen när vi vaknade ven det rejält i mas-
terna trots att vi låg bra i lä i Klåva hamn. Ku-
lingen hade kommit precis som utlovats och vi 
började undra om någon mer skulle våga sig ut. 
Snart dök dock 40-an PUD  upp och till sist  ock-
så 32-an Loisan med  Bengt Arne och Kerstin 
samt nyckeln till sjöboden som var platsen för 
kvällens festligheter. Ytterligare några kom ock-
så med bil så vi blev tillsammans 18 personer. 
Som vanligt blev det en väldigt trevlig kväll med 
vin, kräftor och sång och en och annan snaps. 
 
Hemresan på söndag bjöd på frisk vind med 
vindstyrkor upp till 17m/s. Segelsättningen blev  
revad rullgenua, men solen sken och vinden kom 
från rätt håll så det blev det en härlig seglig till-
baka. 
 
 Ragnar Strömberg 
S/Y Sjölivet 

     Blåsig hemresa med 22-an Solvind. 

ÄNTLIGEN… 
 
…har min Vindö 30 Pajazzo blivit sjö-
satt, närmare bestämt kl. 09:00 den 6 
juli i år, efter flera år på land och en 
omfattande renovering och motorbyte.  
 Det mest intressanta är nya motorn 
som är en el-motor på 4 kW. På gamla 
motorfästet har jag byggt en batterihyl-
la med plats för 2 st batterier på 100 
Ah vardera, under batterierna får mo-
torn plats p.g.a. sin ringa storlek och 
vikt. Storleken på motorn motsvarar en 
tårta för 8 pers. och väger 12 kg. I ut-
rymmet bakom vattentanken, på en 
hylla som monterades dit, placerades 
ytterligare ett batteri och på ordinarie batteriplats ytterligare ett batteri. Totalt har jag en ka-
pacitet på 400 Ah fördelat på 4 st batterier som är sk. fiberbatterier, helt täta och kan placeras 
i vilket läge som helst. Toppfarten blir lite drygt 6 knop, halvfart 3-4 knop och krypfart ca 2 
knop. Det är alltså tre fasta lägen framåt på reglaget och två bakåt.                      (Forts. på sid. 15) 

                                                09:00  6 Juli 2007 
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(Forts. från sidan 13. Äntligen…) 

En finess med motorsystemet 
är att det på reglaget finns yt-
terligare ett läge, laddningslä-
ge. När man seglar och har 
kommit upp i minst 3-3,5 knop 
för man reglaget till laddnings-
läge, propellern driver runt mo-

torn som då fungerar som en generator och laddar batterierna, mera ju fortare båten seglar. 
Fiffigt eller hur? Farten minskar inte nämnvärt kanske några tiondels knop, har inte hunnit 
utvärdera det ännu.  

 Teakdäcket har fått ny nåt 
och slipats för första gången 
sedan 1969 då båten var ny. 
Sittbrunnssargen har fått en 
ny bredare teaklist. Fönstren 
är bytta till riktigt glas, härdat 
glas i de fyra stora fönstren 
och vanligt fönsterglas i de 6 
små (Det går att böja glas 
lite). Vinscharna utbytta mot 
nya. De fyra gamla lanternor-
na ersattes med 2 st lysdiods-
lanternor för att få ner ström-
förbrukningen. Peke har mon-
terats. All utvändig mahogny 
renskrapades, slipades och be-
handlades enligt ”Vindö Ma-
rins metod” och Epifaneslack.  
 

Plastskrovet under vattenlinjen har fått Epoxibehandling.  
 
Allt trä- och lackjobb har Karlstads Småbåtsvarv utfört till min stora belåtenhet.  
Tack Krister och Hans för ett mycket bra jobb!! 
 
Per Barthelson 
 
Vindö 30  Pajazzo 

       På ett skott monterat tvärs gamla motorfästet sitter motorn upphängd i en vagga 

          Batterihyllan monterad på gamla motorfästet. Kylfläkten som sitter monterad på                                             
                                          motorn skymtar under hyllan.                                                                                                   
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Lidköpings Båtsnickeri och Kinnevikens Segelmakeri 
Ligger båda på Fiskaregatan 7 i Lidköping. Kl. 12:00 samlas vi på båtsnickeriet och börjar 
med fika och Svanhills goda bröd, därefter visar de oss vad de håller på med. 
 
Kl. 15:00 går vi vidare till segelmakeriet där vi får påtår, innan de visar oss sin verksamhet. 
 
          Här ligger Fiskaregatan, norr om Rörstrands Museum. 

Vägbeskrivning 
 
E20 norrifrån, tag av vid Götene och fortsätt på väg nr. 44 mot Lidköping. 
Från Göteborgshållet på E20, tag av vid Vara och fortsätt på väg nr. 187 mot Lidköping. 
Från Uddevalla, Trollhättan och Vänersborgshållet, följ 44:an mot Lidköping. 

Du som skickar bidrag med text och bilder till nästa nummer av 
Vindögat: 

Skicka text och bilder var för sig. Markera i texten med t.ex. bildtext var bilderna ska sitta. 
Det underlättar för mej när jag ska lägga in artiklarna i tidningen.  
Tack för alla bidrag ni försett mej med hittills, utan era bidrag skulle det inte bli flera 
”Vindögat”. Ser fram emot att få göra nästa nummer av tidningen. 
 
Redaktören 
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Tidigare och kommande utgåvor av VINDÖGAT 

Nr 1. December 1998. (finns på hemsidan) 
Nr 2. Juni 1999.  
Nr 3. Januari 2000.  
Nr 4. Maj 2000. 
Nr 5. Mars 2001.  
Nr 6. November 2001. (finns på hemsidan) 
Nr 7. April 2002. (finns på hemsidan) 
Nr 8. November 2002. (finns på hemsidan). 
Nr 9. Maj 2004. 
Nr 10. Oktober 2004. 
Nr 11. Maj 2005. 
Nr 12. Oktober 2005. 
Nr 13. Oktober 2006. 
Nr 14. Maj 2007 
 

Nästa nummer, 15, av VINDÖGAT  
planeras utkomma våren 2008.  
 
Manus skall vara redaktionen tillhanda se-
nast den 15 mars 2008, men kontakta gärna 
redaktören i förväg.  
 
Tidigare nummer av VINDÖGAT, äldre än 
två år, kommer att läggas ut på hemsidan; 
www.vyc.se. Fyra nummer finns att läsa för 
närvarande. 

Vindö Yacht Club är en intresseförening för 
Vindöbåtarna. I föreningen ska medlem-
marna kunna utbyta tips och erfarenheter 
och få veta mer om båtarnas konstruktion 
och historia.  
 
Medlemsansökan med uppgift om namn, 
adress, telefonnummer, eventuell mail-
adress, båtens namn, båttyp, byggår och  
segelnummer skickas till; 
Per Barthelson,  
Rosenbadsgatan 5, 652 26 Karlstad. 
Telefon: 0703-32 84 37 
E-post: perbarthelson@hotmail.com 
 
Blankett för medlemsansökan på sidan 19.  
 

Medlemsavgiften  är 100:-, för år 2007.  
Avgiften sätts in på postgiro 184 45 35-3.  
 
Medlemsbladet VINDÖGAT planeras ut-
komma två gånger om året. Vissa nummer 
av VINDÖGAT publiceras även på klub-
bens hemsida. 
 
Vindö Yacht Clubs hemsida finner Du på 
www.vyc.se. Hemsidan underlättar snabb 
och enkel kontakt mellan Vindö-ägarna. E-
postruta för köp och sälj m.m.  
Ansvarig för uppdatering och administra-
tion av hemsidan är: 
Christer Edström  
Mailadress; postmaster@vyc.se 

Vindö Yacht Club 

Redaktör för nummer 15 av VINDÖGAT; 
Annonser, tryck, distribution, medlems-
register 
Per Barthelson  
S/Y Pajazzo, Vindö 30, S-1416 
Rosenbadsgatan 5 
652 26 Karlstad 
Telefon: 0703-32 84 37. 
E-post: perbarthelson@hotmail.com 

Eftertryck, ur VINDÖGAT, medgives förutsatt att källan anges. 

Redaktionen för nummer 15 av VINDÖGAT 
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Nedanstående medlemsartiklar finns till för-
säljning inom VYC, Vindö Yacht Club. 
Kontakta: Lars Rengsjö,  031-795 55 81, 
Mailadress; lars@maingateab.se 
Färgbilder på artiklarna finner Du på hem- 
sidan; www.vyc.se 

 
 
 
 
 

Självhäftande Vindödekal 
8 cm 
Pris 20 kr/paret 

 
 
Föreningsvimpel 
Av god kvalité 
Pris 150 kr 
 
 
 
 

 
Tröja  
Svart kortärmad med nya märket i guldfärg. 
Pris 225 kr 
 
 

Vindönål (till höger) 
Nål att sätta på kavajslaget eller blusen. 

Pris 25 kr 
 
 

Slips 
Original 
från 70 talet 
med Vindö 
logo. 
Pris 50 kr. 
 
 

Vindö tygmärke 
Svart/Guld. 
Pris 30 kr. 

 
 
 
Vindö Keps 
Svart/Guld. 
Pris 125 kr. 

MEDLEMSARTIKLAR VINDÖ YACHT CLUB  
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Medlemsansökan till VINDÖ YACHT CLUB 
 

VYC har bildats som en intresseförening med Vindöbåtarna i centrum. I före-
ningen skall medlemmarna kunna utbyta tips och erfarenheter, samt få möjlig-
het att veta mer om Vindöbåtarnas konstruktion och historia. Vårt medlems-
blad ”Vindögat” kommer ut två gånger om året.  
 
Medlemsavgiften är 100 kr för 2007 och betalas till postgirokonto 1844535-3. 
Medlemsansökan skickas till Per Barthelson, som sköter medlemsregistret.  
 
Vi har diverse prylar till försäljning – tröjor, keps, slips, vimpel, dekaler. 
 
Om ni har idéer eller önskemål om föreningens verksamhet eller skulle vilja 
vara med och arbeta aktivt, så hör gärna av er till styrelsen! 
 
Ordförande                                    Sekreterare 
Bengt-Arne Svanhill                       Carita Persson 
Tulpangatan 10                                Lönnrunan 55 
426 68 Västra Frölunda                   423 46 Torslanda 
Telefon 031-29 58 78                      Telefon 031-56 13 87 
 
Kassör                                              Medlemsansvarig 
Håkan Schölin                                 Per Barthelson 
Innegårdsvägen 66                          Rosenbadsgatan 5 
423 51 Torslanda                             652 26 Karlstad 
Telefon 031-56 15 66                      Telefon 0703-32 84 37 
 
 
Ja, jag vill gärna bli medlem i Vindö Yacht Club 
 
Namn .................................................................................................................... 
 
Adress .…………………………………………………………………………. 
 
e-postadress  …………………………………………………………………… 
 
Telefon ……………………………………….Båttyp ………...………………. 
 
Båtens namn ………………………………....Byggår…………...……………. 
 
Hemmahamn………………………………….Segelnummer…………………. 
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Ordförande  
Bengt-Arne Svanhill  
S/Y Loisan, Vindö 32 
BA-S@minpost.nu 
Tulpangatan 10 
426 68 Västra Frölunda  
Telefon 031-29 58 78. Mob 0703-68 94 54 
 
Sekreterare 
Carita Persson  
S/Y Maié, Vindö 45 
cperss15@volvocars.com 
Lönnrunan 55 
423 46 Torslanda 
Telefon 031-56 13 87. Mob 031-747 22 23 
 
Kassör 
Håkan Schölin 
S/Y Cissi, Vindö 30 
hakan.scholin@rixtele.com 
Innegårdsvägen 66 
423 51 Torslanda 
Telefon 031-56 15 66. Mob. 0731-41 98 62 
 
Styrelseledamot 
Ragnar Strömberg 
S/Y Sjölivet, Vindö 40 
ragnarstromberg@telia.com 
Backeskärsgatan 32 
421 59 Västra Frölunda 
Telefon 031-47 34 74. Mob. 070-387 34 74 
 
Styrelseledamot. Försäljning av medlemsartiklar 
Lars Rengsjö 
S/Y Carmen, Vindö 40 
lars@maingateab.se 
Härlandavägen  11  
416 72 Göteborg 
Telefon 031-795 55 81. Mob. 0708-19 85 87 
 
Styrelsesuppleant 
Björn Forsman 
S/Y Baba Yaga, Vindö 32 
forsman.bjorn@telia.com 
Haga Nygata 22  
413 01 Göteborg 
Telefon 031-13 67 08. Mob. 070-323 87 28. 
 
Styrelsesuppleant 
Håkan Persson 
S/Y Maié, Vindö 45 
Lönnrunan 55  
423 46 Torslanda 
Telefon 031-56 13 87. 
 
 

Styrelsesuppleant, medlemsmatrikel 
Per Barthelson 
S/Y Pajazzo, Vindö 30 
perbarthelson@hotmail.com 
Rosenbadsgatan 5  
652 26 Karlstad 
Telefon: 0703-32 84 37. 
 
Revisor 
Ulf Holm 
S/Y Cavatina, Vindö 30 
ulf.holm@bredband.net 
Upplandsgatan 46  
113 28 Stockholm 
Telefon 08-32 72 92. Mob. 0702-671003 
 
Revisorssuppleant 
Agneta Eriksson 
M/Y Knubbis, Monark 585 
agneta.eriksson@personalspecialisten.se 
Kungsladugårdsgatan 105B  
414 75 Göteborg 
Telefon 031-24 89 68. Mob. 0705-24 89 68 
 
Valnämnd 
Bengt Larson 
S/Y Love-Two, Vindö 40 
Mailadress saknas 
Sylta  
731 98 Köping 
Telefon 0221-19454. Mob. 070-252 85 97 
 
Gunnar Nilsson 
S/Y Madeira, Vindö 50 
gunnar_nilsson@telia.com 
Östergårdsgatan 7  
442 52 Ytterby 
Telefon: 0303-920 56 
 
Redaktör, VINDÖGAT 
Per Barthelson 
S/Y Pajazzo, Vindö 30 
perbarthelson@hotmail.com 
Rosenbadsgatan 5  
652 26 Karlstad 
Telefon  0703-32 84 37. 

  

Vindö Yacht Clubs styrelse, samt klubbens övriga funktionärer 

MAILADRESSER 

Du, som använder e-mail. Glöm inte att 
komplettera VYC-registret med rätt  

e-mailadress. 
Det underlättar styrelsens  

kontakt med oss  
medlemmar. 


