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sjösättning i edsviken

Äntligen, nu kan Kalle se gla’ ut!
Efter många timmars
arbete med vaxning, målning och annat underhåll
är det äntligen dags att
sätta segelbåten Undine i
sjön. Ägaren, Kalle Pousette, strålar. Snart väntar
belöningen efter allt slit
på land – seglingen.

”Man känner
sig som ett med
naturen när
man seglar.”
och så många helger han
kan.
Under våren har han varit nere och pysslat med båten många timmar. Han
gör helst allt själv, inklusive
servning av motorn och rengöring av bränsletanken.
Nu är det snart dags för
det som är målet med att ha
båt: att få vara ute och segla.
– Man känner sig som ett
med naturen när man seglar, säger Kalle Pousette.

AEdsviken
Solen skiner och vattnet i
Edsviken glimmar blått. Det
är på alla sätt en perfekt vårkväll för lägga båten i sjön. I
Sollentuna båtklubb – en av
de fyra båtklubbarna nere
vid Edsviken – är det full aktivitet. Denna kväll ska fem
båtar läggas i vattnet.
– Andra kvällar brukar
det vara fler, kanske 10–15,
säger varvschefen Joakim
Söderlund.
Sjösättningen började i
april och till midsommar
ska alla de cirka 450 båtarna
nere vid Edsviken vara i sjön.
Först ut denna kväll är
30-fotaren Undine, en segelbåt av märket Hanse 301,
som ägaren Kalle Pousette
haft sedan 2007. Men båt har
han haft i 20 år och är inte
direkt nervös för själva isättandet.
– Men det är mycket som
ska klaffa, säger han.
Klubben har tillgång till

Kalle Pousette styr ut sin segelbåt Undine efter vintervilan och varvschefen Joakim Söderlund är beredd att assistera.
Nu ska masten lastas innan Undine går för motor till båtplatsen i Svinninge.
Foto: Stefan Källstigen

en egen sublift och behöver inte hyra in någon lyftkran. Maskinskötaren Joakim Sprantoft styr maskinen via en kontrollpanel och
med van hand lyckas han få
Undine att landa mjukt på
vattenytan.

Sedan återstår bara att
trixa henne ur alla rep och
spännband.
Kalle Pousette är nöjd
och strålar. Nu ska bara
masten lastas på och sedan
ska han och sonen Andreas
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Kolla gärna in vår hemsida! Välkommen med din anmälan!

köra Undine raka vägen upp
till båtplatsen i Svinninge i
Åkersberga – på motor eftersom det inte går att segla under bland annat Stocksundsbron. Det är 3,5 timmars resa. I Svinninge möter andra
sonen Marcus upp med bil.

Det blir en sen kväll.
– Vi är väl tillbaka vid
22-tiden, säger han.
Kalle Pousette bor alldeles i närheten av båtplatsen
vid Edsviken och är en inbiten seglare som är ute minst
ett par veckor varje sommar

I sommar blir det antag
ligen en tur till Åland. Utöver
det seglar han och familjen
på helgerna när vädret är
bra. Mest blir det inomskärs
i Stockholms skärgård.
Det finns också ett absolut måste under familjen
Pousettes segelsemestrar:
Morgondoppen från akter
stegen.
– De är viktiga, säger Kalle
Pousette och ler stort.
Hanna Modigh Glansholm
hanna.glansholm@mitti.se
tel 08-550 553 54

LÅT OSS GÖRA
GROVJOBBET
Klippa gräs och buskar, gödsla,
rensa stengångar etc.
Så får du tid över för det
rogivande odlandet.
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”En dag på Slussen”
Välkommen 21 maj!
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Kom förbi mellan klockan 11-16!
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