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Svenska Vegaklubben 
Ordförande 
Bo Mejner 
bo@albinvega.com 
070 246 90 28 

Vice ordförande 
Jan Skoog 
janne.js90@gmail.com 
070 875 65 29  

Sekreterare 
Lasse Emell 
l.emell@ownit.nu  

Kassör och registeransvarig  
Gunnar Ljungholm 
gunnar.ljungholm@ownit.nu 

Teknik 
Jarmo Haverinen 
haveriohej@gmail.com 
076-272 68 01 

Klubbprylar, vimplar, handböcker 
Lasse Emell 
l.emell@ownit.nu  

Ledamot 
Bengt-Åke Fri 
bengt-ake.fri@telia.com 
08-581 710 28 

Webbmaster 
Leif Espling 
leif.espling@teliasonera.com  
070 6568584 

Redaktör, adjungerad 
Moa Karlsson Landsberg 
moa_k@msn.com 

Hemsidan 
Lösenord behöver du inte ha längre  
för att komma in på Vegaklubbens  
webb. Välkommen! 

 

 

Ordföranden har ordet 

Vi har redan kommit en bit in på hösten när detta 

skrives. En del av oss kanske redan tagit upp Vegan. 

Vår NostraVega togs upp i början av September. Det 

har inte blivit så mycket seglande i år, kortare turer 

men flera. Mitten på Juli var vi ute och fann en 

närmast otrolig mängd med båtar ute. Beror detta på 

att nya båtägare tillkommit eller att flera 

”hemestrar”? 

Ni glömmer väl inte dokumentera era nya 

vinterprojekt så att de går att redovisa i Vegabladet 

nästa år. Vi behöver fortfarande artiklar som skrivs 

av medlemmarna.  

Vi har glädjande nog fått tio nya medlemmar hittills 

under året, de som tillkommit efter Vegablad nr. 2 

presenteras inne i bladet. Vi ser ju att det finns ett 

ökande intresse för Vegan och i och med detta vill 

jag återigen upprepa att vi söker Vega-ägare i andra 

delar av vårt land för att starta en regional krets av av 

Vega-ägare. Vegaklubben bidrar med ekonomisk 

hjälp och vi kommer gärna och berättar om 

Vegaklubben och hur vi kan bidra med en uppstart 

av en region. Hör av er till någon i Styrelsen! 

Vår hemsida kommer att göras om under året, arbete 

pågår med detta. Hemsidan kommer att bli 

”modernare” och lättare att hitta i. Vi hoppas i och 

med detta att vi kan få flera som besöker vår 

hemsida.  

Vi haft två sommarträffar i år, vi blev inbjudna av 

Viggenklubben att deltaga i deras träff. Vi blev flera 

Vegor än Viggen, 8 Vegor och 3 Viggen. 8 Vegor var 

ett bra resultat men detta slogs redan vid vår egen 

sommarträff, 10 Vegor deltog men tyvärr ingen Vigg. 

Mig veterligen var detta ett rekord, låt oss slå detta 

under sommarträffen 2021! Ett reportage om dessa 

två träffar finns i bladet. I detta nummer finns också 

ett tidningsurklipp från IFR 1994, ni finner också en 

del annat intressant att ta del av.  

En höstträff är planerad till den 14:e November, mer 

om detta kommer i ett separat utskick senare. 

Hösthälsningar, 

Bo Mejner, Nostra Vega, V3200 

Ordförande 
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Dansk Vegaklub 
 
Formand  
Robert Hansen 
formanden@albinvega.dk 
V 2258 ”At Last” 
 
Kassereren/Næstformand  
Niels Engell 
kassereren@albinvega.dk 
V 2268 ”Disse” 
 
Sekretær 
Torben Jensen 
sekretaereren@albinvega.dk 
Albin82 MS Simba 
 
Teknisk rådgivning 
Søren Nerup  
vegateknik@albinvega.dk 
V 2060 ”Havheksen” 
 
Redaktør/Webmaster 
John Johansen 
vega-bladet@albinvega.dk 
webmaster@albinvega.dk 
V2106 Knas 
 
Bestyrelsesmedlemmer 
Henning Böhm 
V0009 Manjana 
 
Flemming Kaiser 
V1883 Elly  

 
Adresse og hjemmeside 
Dansk Vegaklub 
c/o Robert Hansen Elverdamsvej 66 
4060 Kirke Såby 
www.albinvega.dk  
   
Bankkonto 
Danske Bank  
Regnr.: 9570 Kontonr.: 13076243  
SWIFT: DABADKKK  
IBAN: DK6630000013076243 
 
Tjek din mail for personligt login  
til vores webside www.albinvega.dk 
 

 

 

 

Klipp ut ett ambassadörsdokument och ta med ut på sjön i 

sommar. Ser du en Vega utan klubbvimpel kan du lämna 

bladet eller fästa det på båten, så kan vi hjälpas åt att få fler 

medlemmar!  
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Sprayhood, sittbrunnstält, segelkapell till Albin Vega m.fl: 
Prisexempel (till Albin Vega): 
Sprayhood art nr 8000     4 028:- 
Storsegelkapell, art nr 8002     3 380:- 
Sittbrunnskapell (inkl bågar) art nr 8009    17 250:- 
Vindskydd, för båda mantågssidor art nr 8004   2 014:- 

 
Höstrabatt 10% på kapell och bågar under perioden 15 okt till 30 dec 2020. 
Du beställer på hösten och får leverans i februari 2021 

 

Vi har också många andra delar till Albin Vega såsom: 
Albin ventil komplett, art nr 763   230:- 
Zinkanod komplett Kamewa-Vega, art nr 7750  230:- 
Dyvika, art nr 226    46:- 

Gå in på vegamarin.se och se hela sortimentet 
Priserna gäller hösten 2020 
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Annons 
Ny bom för Vega (Benns)  

Nypris 2013 6.000:-   Pris: 3.000:- 

Rodkick (Selden).  

Nypris 2013 Benns 2.780:-    Pris: 1.500:- 

Fästen för rodkick i mast och bom. 

Pris: 500:-  

Paketpris: 4.000:- 

Mvh Pelle Wasberg  

Tel.08-7760728 Mob 070-6575631 

Navigering med dator 
Jag har skrivit om detta förut men en liten 

uppdatering skadar kanske inte. Jag skall börja 

med att säga att jag aldrig provat att använda en 

plotter. Men att använda en dator med ett 

sjökortsprogram blir ju en plotter. En dator kan 

ju användas till så mycket annat ombord. 

Jag börjar min lilla skrivelse här med en 

beskrivning av hur elektronisk navigering har 

utvecklats, så som jag själv har upplevt det. 

Mitt intresse för elektronisk navigation började 

med att Sjöfartsverket och Kryssarklubben 

utvecklade ett program som hette ”Det levande 

sjökortet”. Det kom i form av en CD-skiva för 

nedladdning i dator. Sjökort över hela Sverige  

ingick. Det som gjorde det intressant i mina 

ögon var att sjökorten såg ut precis som 

papperskorten gjorde. Man kan ju då precis 

jämföra papper och bilden på Datorn. Jag 

minns nu inte vilket detta år var, men plottrarna 

hade inte gjort sitt riktiga intåg ännu. Ett 

”problem” med det Levande sjökortet var att 

det inte gick att ladda ner andra sjökort än de 

som ingick. 

 
Höstmöte 
Höstens möte går av stapeln den 14/11 på 

Sjöhistoriska Muséet i Stockholm.  

Träffen hålls mellan kl.13:30 och 17:00 och mer 

information kommer i separat inbjudan.  

Mötet kommer hållas i litet format med ett max 

antal deltagare och självklart håller vi avstånd. 

Väl mött!  

 

 

 

 

När plottrarna sedan kom på allvar så upplevde 

jag att sjökorten inte alls hade samma utseende 

som papperskorten. Sant eller inte, men 

förklaringen var att man gjorde förenklingar i 

t.ex. strandkonturer. Man tog helt enkelt bort 

detaljer och ”rätade” ut konturerna. Också sant 

eller inte var att det sparade minne i plottrarna. 

Numera är ju detta inget problem i och med 

utvecklingen av processorer och minnen. Men 

allt detta har gjort att jag fortsatt med att 

använda en Dator och ha möjlighet att använda 

sjökort som ser ut som papperskorten. 

Innan plottrarna slog igenom så kom ju de små 

handhållna GPS apparaterna där man i stort sett 

bara fick sin position i Longitud och Latitud. I 

samband med detta fanns en kort tid en form 

av kartbord med två flytbara linjaler, en vertikal 

och en horisontell. Med hjälp av denna kunde 

man på kortet lägga in sin position med hjälp av 

avläst Longitud och Latitud från den lilla GPS 

apparaten och på så sätt få fram sin position i 

kortet.  

Så jag har fortsatt att använda en dator för 

elektronisk navigering. Första programmet jag 

provade heter SeaClear, ett gratisprogram.   
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Jag blev inte vän med detta program, i mitt 

tycke svårt att få in sjökorten i programmet. 

Programmet använde Sjöfartsverkets kort som 

skannades. I och med detta så ser både pappers- 

och elektroniska kort ut på samma sätt. 

Sedan kom Kanadensiska Fugawi med ett 

program som gick att köpa på nätet från Fugawi 

eller från en firma i Söderköping. De sålde även 

sjökorten som passade. Dessa kort skannades i 

Kanada, det gick att köpa dessa direkt därifrån 

också. Dessa kort såg ut precis som 

sjöfartsverkets kort.  Detta program fungerade 

bra ända tills att man försökte utveckla en ny 

version. Denna version blev inte bra, kraschade 

många gånger när man bäst behövde det. Till 

sist lades utvecklingen helt ner. Fugawi 

rekommenderade då att använda ett program 

som heter OpenCPN. Det är ett gratisprogram, 

men man får gärna donera en summa pengar till 

utvecklarna. Det är många personer som jobbar 

med detta program och utvecklar nya 

funktioner och löser problem. Det är utvecklat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av aktiva seglare och är ett fullt professionellt 

program med alla finesser man kan tänka sig. 

Tyvärr finns inte längre möjligheten att köpa 

sjöfartsverkets skannade kort, de kort som nu 

finns är sjökortsverkets vektorkort. De ser ju 

inte längre riktigt ut som de vanliga 

papperskorten men jag upplever inte att det är 

något problem. Det är mest färgerna som inte 

är lika.  

Vektorkorten som nu används är gjorda i olika 

lager vilket betyder att det går att ta bort viss 

information för att inte få en ”plottrig” bild på 

skärmen. Vektorkorten som används är från 

Sjöfartsverkets databas.  

Vad jag beskrivit nu innebär ju att jag fått jag 

göra avsteg från min princip att ett digitalt 

sjökort skall se ut som papperskortet. Men det 

har gått bra med detta avsteg.  

Det finns ju många sätt att skaffa sig ett 

navigationshjälpmedel idag. Seapilot och Eniro 

på sjön är några.  

Denna bild visar egen position med båtikonen och spår. Det går att välja färg och utseende på spåret 
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Av plottrarna finns många fabrikat, att säga att 

någon är bättre än en annan är nog svårt. Den 

man har själv lär man sig och tycker att den är 

bra. Jag själv har inte provat någon.  

Har ni tankar om detta med dator gå in på 

”www.openCPN.org”, där finns en hel del att 

läsa. Programmet är helt gratis, bara att ladda 

ner. En Windows 10 dator går utmärkt. 

Till datorn måste anslutas en GPS, finns många 

på marknaden. Programmet finns också till 

Android plattformar, det finns två olika 

versioner. Kontakta mig om ni funderar på 

detta så skall jag reda ut vilken som passar. En 

är gratis och en får man betala för, ingen 

ansenlig summa. 

På Svenska Sjöfartsverkets hemsida kan man 

läsa om vektorkort, det har sina fördelar att 

kunna välja information man inte behöver för 

att få ett ”renare” kort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjökorten som passar programmet finns på en 

sida som heter ”www.o-charts.org”. Sjökort 

över hela Sverige kostar 47,20 Euro plus skatt 

som är 1,89. Vad detta är för skatt vet jag inte. 

Finländska kort kostar 29,00 Euro plus skatt. 

Det finns kort över Danmark, Baltikum och 

många fler områden världen över. 

Det skall också nämnas att Hydrographicas kort 

går att att använda i openCPN.  

Kom ihåg att papperskort skall medföras 

ombord om något händer med elektroniken. 

Har ni frågor kontakta mig gärna. 

/ Bo Mejner, V3200  

”bo@mejner.com” 

Denna bild visar skärm med två olika skalor och GPS- spår. det går även här att ändra utseende och färg på spår. 

Det går visserligen vågor på sjön men skärmen ser inte ut så i verkligheten. Bilden är tagen på skärmen med 

mobilkamera. 
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Sommarens båtträffar 2020  

Foto: Anette Nilsson Espling 

Under sommaren 2020 anordnades 2 stycken 

trevliga båtträffar i Vegaklubben. Den första 

träffen anordnades den 27-28 juni i Ramsviken 

på Björnös naturhamn på initiativ av 

Viggenklubben.  

Vi hälsades välkomna av Viggens ordförande 

Niclas med sin kompanjon Jonas på fredag em. 

med ett glas bubbel. Totalt 11 båtar anslöt (3 st 

Viggen och 8 Vegor).  

Foto: Anette Nilsson Espling 

Solen strålade från en klar himmel och både 

temperatur och humör var på topp hela kvällen.  

Det blev nödvändigt med ett och annat 

svalkande dopp från båtarna under både kväll 

och nästa dag. 

Det blev en hel del utbyten av erfarenheter, 

husesyn i båtarna och övrigt mingel så som det 

brukar vara under dessa träffar.  

Foto: Anette Nilsson Espling 

Jonas introducerade oss i att skapa våra egna 

personliga ”paracord armband” 

(överlevnadsarmband). Dessa var dock ej  

gjorda av fallskärmslina utan kom från linor 

inköpta på panduro, i glada färger. 

Foto: Anette Nilsson Espling 

Kvällen avslutades med en coronavänlig 

gemensam middag, där vi satt utspridda med 

egna medtagna rätter alltifrån ravioli på burk till 

stekt oxfile eller annat smått och gott.  

Vid 1-tiden på natten sänkte sig tystnaden när 

de sista entusiasterna drog sig tillbaka. Då hade 

redan den yngsta (1 år) och den äldsta (81 år) 

knoppat in sedan ett tag tillbaka i sina kajutor.  
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Sommarträff 2 anordnades den 8-9 augusti på 

initiativ av Vegaklubben på Huvudholmen.  

Lika fint väder som tidigare och lika många 

båtar på plats, kanske några till. Bryggan blev 

full framåt eftermiddagen när alla (10) hade 

anlänt. 

Foto: Anette Nilsson Espling 

Ännu en mycket trevlig högsommarkväll med 

likasinnade båtentusiaster och livsnjutare.  

Middagsmingel vid elden där erfarenheter, tips, 

råd och ett gott skratt delades långt in på 

småtimmarna efter det att solen hade gått ner. 

Foto: Anette Nilsson Espling 

 

 

 

Foto: Anette Nilsson Espling 

Foto: Anette Nilsson Espling 

Foto: Staffan Ringesten 

Dagen efter bjöds på lika fint väder. Sällskapet 

valde att dela på sig, då vissa behövde gå tillbaka 

till hemmahamn. Några båtar seglade söderut 

tillsammans ner mot Utö och andra tog sig mer 

norrut med stopp på saltsjöbadens SSK 

klubbholme, för ännu en mycket fin och trevlig 

kväll i en vacker skärgård. 

Text: Anette Nilsson Espling 
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En Vega-veteran minns 
Ja, några minnen från 48 års Vegasegling. Blev 

ombedd av redaktionen att försöka minnas nått. 

Mycket historik kan du få genom att ”bläddra” 

i gamla Vegablad på hemsidan: 

https://vegaklubben.se/bibliotek/index  

1971 började vår lilla 20-fotare (Pikryssare) 

kännas för trång för 4 personer. Till att börja 

med tyckte vi (åtminstone jag) att en Vega skulle 

det inte bli. Den där båten man inte ska ligga 

nära p.g.a dess vattentoalett, och väl 

husbåtsaktig var den, med tanter som skakade 

mattor varje dag. Vigg och IF kändes trånga vid 

provsittning. Kvar blev Fingal och Indra som 

dock visade sig svårt att hitta prisvärda 

exemplar av. Shipman 28 var ganska ny och 

hade då kvalitetsproblem. Men Vegor fanns det 

i olika prislägen. Det gällde bara att stå emot 

Vegaföraktet i vissa kretsar. Fick en kommentar 

på 70-talet: ”Jag trodde inte någon vågade köpa 

en Vega nuförtiden.” Kan man döpa den till 

”Härtill är jag nödd och tvungen”?, skämtade 

vi.  Nå, 1972 sålde vi andelen i sommarstugan 

och började leta Vega. Dieslarna var för dyra, 

men vi hittade en bensinare för 43000:- 

(motsvarar mer än  300000:- idag, påstår SCB, 

Oj.). Seglen var rätt slitna, men fick duga de 

första åren och kompletterades sen efter hand. 

Tillsammans med andra Vegaseglare i vår lokala 

klubb lärde vi oss att båten trots illvilliga rykten 

gick riktigt bra att segla med. Hakade på  

 

 

 

 

 

 

Ostkustens Vegaklubb (OVK), och upptäckte 

att det fanns stort gäng seglare som inte hade 

några skrupler om Vegans seglaregenskaper 

utan kappseglade med glatt humör. 

Och ursäkta, här kommer snack om 

kappsegling, som de flesta av oss inte sysslar 

mycket med, men jag tycker det visar  

vegaklubbens utveckling och att Vega är en 

segelbåt och inte bara en bra husbåt. Och man 

får erkänna att det var kappseglarna som 

organiserade upp Vegaklubbarna. 

I OVK uppmanades vi att prova på seglingen 

”Lidingö Runt” där Vega hade egen klass, dvs 

tävlade entyp, Vega mot Vegor. 1974 var jag 

med första gången. Vega var då den största 

klassen med 51 anmälda.  Lidingö Runt. var en 

skön blandning av seriös kappsegling för några 

och vårens första segling för andra. Den gav en 

grundlig träning i konsten att väja! Vega hade 

egen klass ända fram till 2003.(villkor: minst 4 

anmälda). Det var längre än både Ballad och 

Scampi. En reflektion om Lidingö Runt-

resultatet 1990. Vega startade samtidigt med IF-

båtarna. Den snabbaste Vegan kom femma i 

mål, dvs hade bara 4 av de 17 IF-arna framför 

sig, alltså snabbare än 13 IF-ar, räknat utan 

handikapp. Så om IF-båten är en bra seglare så 

tänker jag att även Vegan är ganska bra, vilket 

också SRS- och LYS-tal visar. 

Vegasegling blev för många starten till 

havskappsegling. Bra att tänka på när elaka 

https://vegaklubben.se/bibliotek/index
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tungor beskrev Vega som båten man helst kör 

för motor. Ett tag kallades tom. motorgång 

med storseglet uppe för att Vegla. På mitten av 

70-talet byte många ”upp” sig till större båtar. 

Ballad kallades t ex retfullt för Vega GT. Några 

saknade dock Vegans rymliga förpik. Hörde 

också dem som saknade den goda 

gemenskapen i Vegagänget. 

För de inbitna kappseglarna hade OVK årligen 

”VM” där, Vegamästare utsågs genom 

poängberäkning från ända upp till 7 

kappseglingar inomskärs och utomskärs. För 

mig var dock familjeseglingen viktigare; det blev 

högst ett par kappseglingar per år.  

Det fanns förr flera Vegaklubbar, ostkustens, 

sydkustens, västkustens, och Vänerns. Man 

samlades till ”SM” på någon av kusterna och då 

fick tillresande låna lokala båtar men ha med 

egna segel. Jag lånade ut min båt till en Skåning 

vid en sådan segling på Kanholmsfjärden 

(Sthlms mellanskärgård) och fick vara med 

själv. Jätteintressant! Vi vann! Sen kunde jag 

inte skylla på min båt om det gick trögt att segla. 

Minns ryktena om att man valde banor som 

skulle lura gästerna: Strömt vatten på sydkusten 

och luriga skärgårdsbanor på ostkusten som 

gästerna kallade busksegling. 

1984 beslöt OVKs årsmöte att namnändra till 

Vegaklubben eftersom man var den enda 

kvarvarande klubben och fick omfatta hela 

landet. Vid klubbträffarna inbjöds ofta till en 

tillfartskappsegling för den som ville, innan 

man övergick till brännboll, (t ex bensinare mot 

dieslar) tipsrundor mm som man kan läsa i 

gamla vegablad. 

Det har varit roligt att se hur Vega blivit ett 

priseffektivt båtval för ungdomar, svenska och 

andra, som gjort seglingar över världshaven. 

Exempelvis värstingarna, till Antarktis och runt 

Amerikanska kontinenten. Skulle det inte vara 

kul att göra en sammanställning? Jag ska 

försöka rota i gamla papper och filer. 

http://www.albinvega.info/detail.asp?iType=3

3&iPic=2261 

Ingemar Bäck, Vega 2, Vaxholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albinvega.info/detail.asp?iType=33&iPic=2261
http://www.albinvega.info/detail.asp?iType=33&iPic=2261
https://svenskasjo.se/
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Våra informationskanaler 
Vegabladet som du just nu läser och 

hemsidan www.vegaklubben.se är två viktiga 

delar i Vegaklubbens verksamhet. För att de 

ska fungera på bästa möjliga sätt behöver vi 

vara fler som hjälps åt.  

 

Vi medlemmar behöver hjälpas år att fylla 

dem med material, både bilder och text. Det 

krävs ingen avancerad kamera, mobilen 

räcker för det allra mesta fint. Och 

textbidrag kan vara både långa och korta, 

tekniska eller mest kuriosa. Alla bidrag 

välkomnas!  

 

Vi behöver också fler medlemmar som är 

intresserade av kommunikation och vill 

bidra till att samla ihop texter och bilder till 

våra informationskanaler – och få vår 

tidning och webb att leva vidare – hör av dig! 

Om vi hjälps åt är det inte så betungande och 

du kommer att få hjälp av ett team med 

entusiaster med lång erfarenhet av Vegan 

och få kontakter med andra medlemmar.  

 

Hör av dig till någon av oss:  

Jan Skoog, janne.js90@gmail.com  

Moa Karlsson, moa_k@msn.com  

Leif Espling, leif.espling@telia.com 

 

 

 

 

 

 

 
Fler minnen 
Årets IFR, International Friend Ship Regatta 

ställdes som bekant in men på nästa sida får vi 

istället minnas evenemanget när det genomfördes i 

Stockholm år 1994. Läs här hur Pelle Wasberg 

idag år 2020 minns aktiviteterna sommaren 1994, 

och fortsätt sedan läsningen med utdraget ur 

Vegabladets nr 3 från år 1994. 

”Vi i Stockholm anordnade detta IFR 1994. 

Inte som ett vanligt IFR, mer som ett rally. 

Vi hade i princip en ny hamn nästan varje 

dag. Vi startade måndagen 11:e juli med 

invigning och middag på Dalarö Skans.  

På tisdagen startade vi som kappseglade, 

Racing med Spinnaker och Cruising utan till 

nästa hamn som var Coxviken på Biskopsön 

medan övriga själva tog sig dit på egen hand.  

På kvällen samlades vi alla uppe på berget, 

det var vindstilla, varmt och solsken. Någon, 

jag tror det var Lasse Lemby som hade mött 

vår tidigare kassör Björn Damberg 

(gitarrist), som var ute och seglade med två 

dragspelare. De kom med upp på berget och 

underhöll oss, det blev dans och sång, en 

fantastisk oförglömlig kväll” 

En tillbakablick av Pelle Wasberg 

 

 

  

http://www.vegaklubben.se/
http://svenskasjo.se/
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Ur arkivet 

  

Denna artikel publicerades första gången i Vegabladets tredje nummer år 1994. Läs och inspireras! I Vegabladet 

nr 3 1994 finns mycket mer information om IFR 1994 så gå in på Vegaklubbens hemsida och läs.  
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Behöver du ny vimpel? 
Ring eller mejla Lars Emell så fixar 

han en ny för 133 svenska kronor 

med porto.  

Mail: l.emell@ownit.nu 

Tel: 08 38 28 97 

Mob: 0763 755 023 

 

 

Nya medlemmar 
Inför Vegabladet nr 3 2020 hälsar vi 
nedanstående nya medlemmar välkomna i 
Vegaklubben: 
 
V 229 - Tobias Arnler, Älvsjö 
 
V 2242 - Lennart Hellström, Stockholm 
 
V 2352 - Agni Morales, Skarpnäck 
 
V 2439 - Karl Hultén, Johanneshov 
 
V 3181 - Annick o Jonas Stenman, Malmö 
 
V 3316 - Curt von Stedingk, Åkersberga 
 
V 1230 - Maud Holmberg, Sollentuna 

 
Kul att vi blir flera! 

 

Vegabladet  
Ansvarig utgivare: Bo Mejner  

Redaktör: Moa Karlsson Landsberg 

moa_k@msn.com  

 

Annonsansvarig: Gunnar Ljungholm 

gunnar.ljungholm@ownit.nu  

Helsida: 1 600 kr  

Halvsida: 800 kr  

Kvartssida: 400 kr  

 

Till salu: gratis för medlemmar (övriga 

annonsformat enligt överenskommelse)  

 

Omslagsbilden: Det vackra fotot är taget av 

Staffan Ringesten under en av årets Vegaträffar 

i Stockholms skärgård. Läs mer på sida 6! 

Funktionärerna hjälper dig!  
Segling: Lars Lemby  
lars@albinvega.com, 08-715 87 04  
Teknik: Jarmo Haverinen 
haveriohej@gmail.com, 076-272 68 01 
Klubbprylar: Lars Emell  
l.emell@telia.com, 08-38 28 97  
Adressändringar: Gunnar Ljungholm 
gunnar.ljungholm@ownit.nu 
 
 

 

mailto:gunnar.ljungholm@ownit.nu
https://svenskasjo.se/

