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BORGÅ NAVIGATIONSKLUBB 

BNK julfest 
Lördag 10.12.2016 kl.18:00 - 01:00  

på GRAND 

I år firar vi julfesten tillsammans med   

SNaVS och BSS   

 
  

  

 
  
 PROGRAM 

• Julmiddag 

• Dans till TTR Band 

• Lotteri+kaffe 

• Julbisi och namnlösjulklapp 

Pris: 38€ och barn under 12år 15€ 
  
 Kom ihåg att ta med egen dryck  

 Bindande anmälningar senast 1.12 på adressen    
 anmalningar.bnk.fi 
 (man kommer också till anmälningssidan via bnk.fi) 



Efter att den gångna sommaren, i alla fall för min del, mer eller 
mindre blåst bort och de flesta båtarna i skrivande stund står 
upptagna på torra land, är det lämpligt att fundera en aning  på 
den annalkande vinterns program. 
Ett ständigt aktuellt tema är samarbete mellan olika föreningar, 
för vår del speciellt mellan olika båtklubbar. Det är något som vi 
inte varit speciellt duktiga på här i nejden. Väl medvetna om 
detta har styrelsen nu beslutat att bättra sig på denna punkt. 
Den stora nyheten är att vi försöker att inbjuda inte bara  
BNK'are utan också BSS- och SNaVSare till julfest på Grand 
den 10.12.2016. 

På det här sättet försöker vi motverka bristen på deltagare i 
olika evenemang som alla båtklubbar lider av.Vi hoppas kunna 
köra igång ett nytt samarbete, som förhoppningsvis kan utveck-
las till en helt ny tradition för föreningarna i Östra Nyland. 

Vi planerar också en gemensam exkursion till båtmässan i 
Stockholm med BSS och SNaVS. Håll er uppdaterade genom 
att kolla bnk.fi, där kommer mer info senare. 

Nu är det dags för alla att reservera en kväll för nöje och sam-
arbete och anmäla sig  till julfesten. Vi kan skapa en ny trevlig 
jultradition! 

Jocke
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Kommodoren har ordet

’Nu är det dags för 
alla att reservera en 

kväll för nöje och 
samarbete och an-

mäla sig  till julfesten’ 

- Jocke



Bjasse
motorbåtssektionens ordf. 

Besiktarens spalt
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Så är det höst igen och det är dags att fira veckosluten på landbacken efter en sommar 
med traditionellt (varierande) väder. 

Detta år har vi besiktat 51 båtar varav 9 är nya och 4 blev strukna från båtregistret, så 
vi har en ökning på 5 båtar. BNK:s båtar uppfyller besiktningskraven bra angående 
säkerhet och utrustning tack vare ansvarsfulla skeppare. Hoppas att vi fortsätter i 
samma anda!  

Kom ihåg att brandvarnaren bör tas in i varmt utrymme över vintern. Finns annars risk 
för falskt brandlarm.  

 
Så några repetitioner:  
A k t e r f l a g g a n b ö r h a l a s v i d 
solnedgången, men SENAST kl  21.00! 
Fartyg på väg håller flaggan hissad. 
Under inga omständigheter flaggar vi 
h e l a n a t t e n p å R e p i s f ö r u t o m 
midsommarnatten! 

Om din båt inte är besiktad  senast 30 
juni, har du inte rätt att flagga med 
klubbflagga! 

Det lönar sig att ha en brandsläckare 
ombord på båten, när du jobbar med 
höst och vår service. Under vintern mår 
släckaren bättre om den får övervintra i 
varmt och torrt utrymme. 

Motorbåtssektionen önskar  
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!  
(har aldrig gjort det 4 oktober förr) 



14.5.2016 Vårtalko och säsongsöppning på Repholmen

Som vanligt väcktes Repholmen upp från sin vinterdvala av ett flitigt talkogäng. 
Det krattades, tvärades fönster, WC:na tömdes, rännorna rensades, bastun ren-
gjordes. Det sköna bastubadet lockade många att ’basta vinterpälsen´. 
På talkot deltog ca. 25 pers.

28.5.2016 Vårbal på Repholmen

 
Vårbalen började traditionellt med välkomsttal. I år hade kommodoren förhinder 
och istället skötte Guy Granqvist från styrelsen om välkomsttalet på den nya fina 
terrassen invid paviljongen.
Efter det delades diplom ut till de medlemmar som under vintern hade avlagt skep-
parexamen. 

Därefter delades vandringspriset Intressepokalen till Rainer Liljestrand och Calle 
Linds minnesplakett till Pekka Yliheljo. Programmet fortsatte
med en riktigt god supé som var tillredd i vårt eget kök. Kvällen avslutades med 
dans i takt till Repholms musik. På plats var ca. 80 personer.

18.6.2016 BNK-regatta

BNK-Regatta 2016, en stympad tävling och …18.06.2016 

Skulle man ändå segla fast det blåser närmare 20 m/s från sydväst ? Nej, lät 
skepparmötets svar. Det finns en stor risk att nån skadar sig eller båten, speciellt 
riggen med seglen, kommer att få skador i ett sådant väder. Om man hamnar 
ofrivilligt i en storm, är en annan sak, men BNK-regattan är inte ett tillfälle där man  
prövar skepparens /besättningens eller båtens gränser.
Men vi kan ha den skriftliga delen av regattaprogrammet. Det fanns ju tre stycken 
båtlag som skulle delta. 
• s/y Annika  H323 skeppare: Harri Itkonen,  

gaster: Aku Itkonen, Wille Mansén
• s/y Armida Olson 29 skeppare: Krister Fagerström,  

gaster: Marina Sjöholm
• s/y HuxFlux Linjett 32 skeppare: Hannu Rimaila,  

Det här har hänt sedan senast …
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Inne i paviljongen satt båtlagen och skrapade sina huvud åt  Rabbes ”kvistiga” frågor. 
Resultaten finns här under. 
Det var faktiskt synd att man kunde inte segla den här gången. Porvoon Kipparit hade ju 
blivit inbjudna att planera regattaprogrammet så att den skulle passa in i deras 
verksamhetsplaner.
Prisutdelningen hölls på Kipparits paviljong på Rönnskär enligt  förhandsplanerna.  
BNK-medlemarna var också inbjudna till deras ”Grisfest” på kvällen. BNK-arna som 
ställde upp blev väl emottagen på Rönnskär och under kvällens lopp beslöts att försöka 
nästa år att på nytt organisera regatta så att ”grannarna” kunde vara med, och förstås 
med hopp om bättre väder. 
Ja, om regattan blev stympad, så blev den helrökta grisen det också! Men nog var det 
gott, majskis majskis.
Tack till Porvoon Kipparit och till alla som deltog i årets regatta! Och ett stort tack till 
Rabbe som år efter år har klurigheter i minnet och sinnet som bevisar att repetition är 
kunskapens moder.

Skriftl. Total
Båt Typ LYS rätt Tid Placering

HuxFlux Linjett 32 1,12 3,5 90 1.

Annika H323 1,07 3 120 2.

Armida Olsson 29 1,24 1 240 3.

Fel svar motsvarar 1 minuts tid, minsta totaltid vinner.

Inne i paviljongen 
satt båtlagen och 
skrapade sina hu-
vuden åt  Rabbes 
”kvistiga” frågor.
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REGATTA	2016  Skri/liga	frågor

1.	 Vi	seglar	utmed	Orrby3ärden	och	mäter	9den	på	BNK:s	1,0	M	
långa	fartbana	(Risholmen-Källarholmen)	9ll	10	m	25	s.	När	vi	
återvänder	i	motsaK	riktning	finner	vi	aK	vår	fart	har	ökat	9ll	
6,5	kn.	Hur	mycket	snabbare	mäK	i	sekunder	gick	returen	på	
fartbanan?	

2.	 Vid	nedfarten	har	vi	devita9onen		=	-	8	o.	Vi	saknar	devi-
a9onsvärdet	för	vår	kontrakurs	då	vi	seglar	9llbaka.	Vi	finner	
aK	då	vi	vänder	9ll	kontrakursen	gör	vi	en	gir	på	173	o	åt	
styrbord	enligt	kompassen.	Vilken	är	devia9onen	för	kontra-
kursen?	

3.	 I	regaKan	deltar	en	segelbåt	som	för	följande	flaggor:	i	aktern	
engelsk,	i	högra	salingen	finsk	och	i	vänstra	salingen	svensk	
flagga.	Vad	kan	vi	säga	om	den	tremannade	besäKningen?	

4.	 Vinden	är	från	norr.	Vi	(A)	rundar	det	första	miKledsmärket	
sydost	om	Hästholmen	medsols	(se	figuren)	i	en	stor	gir.	Från	
babord	kommer	en	taxibåt	(B)	längs	med	farleden	mycket	
nära.	Sam9digt	kommer	en	medtävlare	(C)	emot		oss	med	
avsikt	aK	runda	märket	motsols.	Vem	väjer	för	vem?	

5.	 I	reglerna	för	de	inre	farvaKnen	står	aK	fartyg	med	en	längd	
unders9gande	7	m	inte	är	skyldigt	aK	visa	de	signalfigurer	

Svaren	på	frågorna		

1.	 Returfärden		D	=	1,0	M	,	f	=	6,	5	kn,			>>>			T	=	9	m	14	s	,	10	m	25	s	–	9	m	14	s	=		71	s	snabbare.

Godkänns		+	-	1	s		.	

2.	 Km1	=	Kk1		-	8	o

	Km2	=	Km1	+	180	o	=	Kk1	+	172	o

	Kk2	=	Kk1	+	173	o dvs.	Kk1	=	Kk2	–	173	o

	Km2	=	Kk2	-173	o	+	172	o	=	Kk2	–	1	o

dev		=	Km	–	Kk	=		-	1	o

	Godkänns		endast		-	1	o

3.	 Båten	är	engelsk,	varvid	skepparen	är	engelsk.	(akterflagga)	
Den	finska	flaggan	i	högra	salingen	är	engelsmannens	gäsflagga.	
Med	är	en	svensk.	(vänstra	salingen)	
Med	är	också	en	medlem	i	BNK	eller	Porvoon	Kipparit,	dvs	finländare.	(enligt	RegaKans	regler)	
Alltså:	finländare-svensk-engelsman
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4.	 Taxibåten	väjer	för	båda	segelbåtarna.	C	väjer	för	A	för	aK	C	är	högre	upp	i	vind.	

5.	 Segelbåt	(med	seglen	hissade)	som	framförs	med	motorkrah	bör	ha	en	uppochnervänd	kon	
hissad.	

RLz  24.5.2016

Webb ansvarige informerar.

Kom ihåg att på vår hemsida så kan du anonymt (eller varför inte med namn) 

ge ris och ros åt klubbens verksamhet. Välj knappen respons.  

Kom ihåg att klubbens allmänna informationskanal är bnk.fi  

Nyhet: BNK WEBB-KONTO 

Som medlem i BNK, så har du möjlighet att helt utan extra kostnad få ett BNK webb-konto 
(ingår i medlemsavgiften). Kontots storlek är 30 gigabyte.  

I BNK webb-kontot ingår bland annat följande tjänster: 

• E-post adress (i formen fornamn.efternamn@bnk.fi) +kalender 

• Dina dina foton och filmer säkerhetskopierade i hög kvalitet  
(obegränsat lagringsutrymme.  

• Molnlagring av filer (lagra filer på nätet) 

• Kontorspaket (ordbehandling, kalkylblad och presentationer mm.) 

• och mycket annat ( fråga gärna om du vill veta mera om den här saken.) 

 
Var i kontakt med Mathias Grönqvist på adressen mathias(at)bnk.fi om du vill ha ett 

BNK Webb-konto eller vill veta mera om den här tjänsten.
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10.9.2016 Vedtalko och BNK-kräftskiva på Repholmen

Under vedtalkot transporterades ca 18m2 ved ut till repholmen med ’pro-
don' och lades i lager under bastun. Under kvällen ordnades i form av knyt-
kalas en kräftskiva på repholmen. Precis som förr så blev det en trevlig ski-
va med ca. 20 deltagare på plats.

18.10.2015 Höst-talko och säsongsavslutning på Repholmen

Prodon togs upp från vattnet och det jobbades aktivt på att förbereda
Repholmen inför vintern. I talkot deltog ca.35 personer.
Senare emot kvällen var det dags att fira säsongsavslutningen. Igen en
gång kunde vi konstatera att det blev en riktigt lyckad säsongsavslutning.
Vi blev serverade utomordentligt god mat. Under kvällen röstades
också fram vem som skulle bli tilldelad kommodorens pokal. I år fick
Rainer Liljestrand flest röster. I det närmaste 38 personer deltog med stort 
nöje i avslutandet av säsongen på Repholmen.

19.10.2016 Klubbkväll 

Vi bekantade oss med "Kuggenheim" dvs. den nya flytande sjöbevaknings 
stationen i Tolkis. Löjtnant och vaktofficer Peter Lindqvist tog oss på en 
rundvandring av stationen. Vi gick också ombord på deras båtar och hade 
möjlighet att besöka alla utrymmen. Imponerande teknik och yrkeskunniga 
sjöbevakare finns till för vår säkerhet. På klubbkvällen deltog 16 personer.

Löjtnant och vaktofficer 
Peter Lindqvist

Alla tyckte det var mycket intressant och trevligt att 
besöka Borgå sjöbevakningsstaion. 

Flera bilder från klubbkvällen finns på näst sista sidan och på bnk.fi
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Det här händer ännu i år …
November: Sjökortsnavigering Tävling

Om du är intresserad av denna tävling
så var i kontakt med Rabbe; rabbe.lutz@pus.fi så ger han mer information 
om tävlingen och sänder dig tävlingsuppgifterna. Tävlingen utförs individu-
ellt hemma hos envar. Som kompetensfordran räcker genomförd
skärgårdsskepparkurs.

10.12.2016 Lördag 18:00 BNK-Julfest på GRAND

Julfesten kommer i år igen att ordnas på Grand med supé, dans, lotteri! 
Bindande anmälan senast den 1.12.2016.  
Inbjudna gäster är SNaVS och BSS

2017 

17.2.2017 Fredag k.18.30 Årsmöte på Grand med supé efter mötet.

Läs mera information om årsmötet på hemsidan och i ÖN´s Evenemax
kolumn då det börjar närma sig årsmötestid.	

En kvistig fråga

En	finländsk	forskare,	Mikko	Tuomi,	publicerade	i	år	upptäckten	av	en	planet	som	
kretsar	runt	stjärnan	Proxima	Centauri.	Planeten	är	litet	större	än	jorden	och	be-
finner	sig	i	den	sk.	beboeliga	zonen.	Den	har	fåK	namnet	Proxima	b.	Själva	stjär-
nan	är	endast	ca	1/7	av	solen	mäK	i	radie.		

FRÅGAN	LYDER	NU:		Hur	långt	är	avståndet	Kll	vår	närmaste	stjärna?
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De mest minnesvärda bilderna från Tea II´s 
färder sommaren 2016

7.7.2016  Waxholm 
Caesar stiftar bekantskap med sva-
narna i gästhamnen i Waxholm.Plat-
sen väldigt vacker, hamnen nästan 
full en torsdag kväll. All service nära 
och många lockande krogar.Vi över-
nattade och tog färjan över till fäst-
ningsmuseet som var mycket sevärt. 
Det fanns ett Bed & Breakfast i fäst-
ningen med romantisk inredning och 
kakelugn i varje rum .Det kunde vara 
ett lockande alternativ för några da-
gar i Stockholm

14.7.2016. Trosa 
Kapten Nisse på kvälls-
promenad längs den pitto-
reska ån i Trosa.Gästham-
nen var stor och välfunge-
rande men mycket välfylld 
på grund av många hap-
penings. Tommy Körberg 
hade en supekonsert i en 
hotellträdgård, musikfram-
trädanden på en massa 
andra krogar och  veteran-
bilsutställning. Här drab-
bades vi första gången av 
störande dunk-dunk i gäst-
hamnen .Reglerna var att 
tystnad skulle iakttas från 
kl.23 men gästhamnen 
ordnar själv högljudda 
evenemang ända till små-
timmarna.Varje stad vi be-
sökte hade någon festival 
på gång! 
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18.7.2016.  Mauritzberg 
Ett planerat besök på Mauritz-
bergs slott förverkligades.Jag 
hade läst många artiklar om 
Dannys exfru och fd Seppälä-
ägare Liisa och hennes satsning 
på att bevara Mauritzberg. Gäst-
hamnen var liten och hade inte 
många gästbåtar. Skönt med lite 
lugn och ro efter trängseln i tidi-
gare hamnar! De flesta gästerna 
på slottet var golfare. Man fick gå 
runt och titta inne i slottet på 
egen hand.Lyxig men trivsam 
omgivning har skapats för gäs-
terna.Liisa Lipsanen hade låtit 
måla ett porträtt i helfigur på sig 
själv  och det hängde i bibliote-
ket.På väggen hände flera ut-
märkelser som Liisa fått av lokala 
föreningar och myndigheter för 
sin kulturinsats. Bären på bilden 
plockade vi längs med de ut-
märkta motionsslingorna. 

21.7.2016. Idö 

Utsikt över den stora gäst-
hamnen på Idö från restau-
rangen högt uppe på berget. 
Vacker natur  i den f.d. lots-
hamnen.Mycket gäster här 
också, dessutom rätt så höga 
priser. Här finns också många 
hyresstugor . Bastun här var 
ny, man fick t.om. kasta vatten 
på stenarna men det fanns 
endast utedusch utan något 
insynsskydd. Inget problem för 
oss ändå, vi hör inte till de 
blyga.Tyvärr alltför långgrunt 
för ett dopp

http://t.om/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://t.om/%22%20%5Ct%20%22_blank


�12

De de typiska stenmurarna löper kors och tvärs  bland det saftiga gräset och enbuskarna på 
"allvaret" som  området också kallas. Det man borde varnas för är den kraftiga stanken som 
fåglarnas avföring förorsakar.Detta år drabbades Öland särskilt svårt av torka och man mås-
te forsla stora mängder vatten från fastlandet med långtradare dagligen.

2 6 . 7 . 2 0 1 6 O t t e n b y 
naturreservat på sydligaste 
delen av Öland.
 
Sveriges största sammanhäng-
ande betesmarker finns här i 
sydöstra hörnet av Öland och 
runt fyren Långe Jan. En fågel-
station ligger också här, man 
ringmärker här tusentals fåglar 
årligen. Ovanligt att se får och 
köttboskap samsas i samma 
inhägnader .

26.6.2016 Borgholm

Det som vi såg fram emot 
som vår resas höjdpunkt var 
konserten "Badrock" i slotts-
ruinen på Borgholm. Inram-
ningen var perfekt , både i 
solnedgången då svalorna 
flög in och ut i de öppna 
fönstergluggarna och då 
mörkret föll och ljus tändes i 
dem. Björn Skifs är den 
samlande kraften i gänget 
bakom konserten och nu 
var det 30 års jubileum för 
arrangemanget.

Medverkande i år var Tommy Nilsson, Lisa Nilsson, Mats Ronander och Sanne Salomon-
sen. Det var en helt otrolig stämning inte minst för att dessa artister är superprofessionella 
och förmedlade en känsla av att de själv också njöt helt och fullt. Avslutningen var ett fint 
fyrverkeri med slottsruinen och stjärnorna på den sammetsmörka himlen som effektfull 
bakgrund!
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28.7.2016. Ölandsbron

Tea II kör under bron som 
förenar Öland med fastlan-
det och staden Kalmar. 
Vädret ypperligt och de trå-
kiga mattorna av alger som 
vi såg då vi kom in till ham-
nen i Borgholm var nu bor-
ta. Gästhamnen i Borgholm 
var fin, stor och med bra 
service för de 220 kr som 
det kostade nu under hög-
säsong.

En lång pir ut i Kalmarsund gav  möjlighet till att promenera och njuta av solnedgången . En 
massa stora lyxbåtar låg längst inne vid alla strandserveringarna.Hotellets sandstrand, pool 
och bastu fick man använda och dunk-dunk musiken kom på köpet! 

30.8.2016. Kalmar och 
Slottet
En lummigare och vackrare 
sommarstad får man leta 
efter. I gästhamnen 
vajade t.om. palmerna och 
planteringarna i parkerna , 
speciellt runt slottet och 
dess vallgrav , var enastå-
ende. 240 kr kostade det i 
gästhamnen men läget mitt 
inne i staden och med två 
nya servicebyggnader (en 
med bastu) gjorde att priset 
inte kändes högt. 

Vi stannade där i 3 dar och skulle gärna gjort vistelsen ännu längre. Turistbyrån och hamn-
kontoret fanns i samma nya utrymmen och ett stenkast därifrån affärsgallerian Baronen.Vi 
besökte ett café Kullzens som fanns i en våning med autentisk inredning från slutet av 1800-
talet och bakverk som smälte i munnen.Kalmar är en stad full av frestelser av många slag! 

http://t.om/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://t.om/%22%20%5Ct%20%22_blank
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8.8.2016.  Ystad 

Ystad år min favoritstad av 
alla charmiga städer på 
Sveriges Sydkust, trots att 
vi anlände just före en verk-
lig storm som fortsatte i flera 
dagar. Inne i gästhamnen 
var vi trygga trots att man 
måste kolla förtöjningar och 
fendrar för att minimera 
gnisslet mot grannbåtarna. 
Korsvirkeshusen med 
mängder av blommor längs 
väggarna och de små ga-
torna gör Ystad till en ro-
mantisk plats att promenera 
i.

I Wallanders fotspår behövde man inte vandra utan kunde åka på flaket med en gammal 
brandbil.Vi besökte filmstudiorna och gick på Wallanders favoritcafé och åt hans bakelse 
som hade blå?! glasyr.Hann inte uppleva allt på 5 dar så jag åker gärna tillbaka. 

12.8.2016. Malmö  

Malmös kännspaka siluett från havet 
med byggnaden "turning torso" i mitten. 
Vi besökte Malmö med bil redan i mars 
och blev förtjusta över våren därstädes. 
När vi nu anlände i augusti var vädret 
molnigare och rätt så blåsigt. Vi lade till 
i gästhamnen Cityhamn Dockan mitt 
bland höghus och restauranger, lite i lä 
för vindarna För 200 kr får man all ser-
vice man behöver och dessutom året 
runt. Full karneval pågick, musik och 
mat i varje gathörn.Arkitekturen är nå-
got som staden Malmö satsar på och 
det märks verkligen. Höghus med gräs-
tak eller väggar fulla med grönväxter 
ser man inte överallt.Hit kommer vi 
mycket gärna igen  i vår när Tea II skall 
sjösättas.
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Navigationskurserna

Höstens kurs i skärgårdsnavigation har kommit bra i gång under Jim Erikssons 
ledning. 15 personer startade kursen. Examen är den 9 december. Kursens 
uppställning har ändrats en aning på grund av den nya lärobokens annorlunda 
indelning, men själva innehållet är oförändrat.

På våren fortsätter vi med kustnavigering under Jens Rönns ledning med start 
den 16 januari. Examen avläggs den 21 april. För att erhålla internationellt 
förarbrev för fritidsbåt fordras godkänd kustskepparexamen.

Vi har också den vartannat år återkommande CEVNI-kursen i april, 20-27.4.2017 
Lärare är som vanligt Anders Hagman. De som strävar till att få köra båt på de 
europeiska inre vattendragen behöver en godkänd CEVNI-examen och märke 
däröver i sitt internationella förarbrev.

Kurs i astronomisk navigering.

Den vart tredje år återkommande högsjöskepparkursen står i tur inkommande 17 
november och håller på till examen den 21 april nästa vår. Kursen dras av Rabbe 
Lutz, som också har sammansatt det nya studiematerialet inkluderande 
räkneschabloner både på papper och digitalt. Kursen startar men kan ännu ta 
emot flera anmälningar. Kurskvällar är torsdagar och under jul- och sportlov utför 
vi räkneövningar på nätet.

Rabbe



LOGGBOKEN - bnk.fi/loggboken 
Följ med loggboken i vinter, där kommer bland annat finnas en medlems 

berättelse om ett semesteräventyr som inte ännu tagit slut. 

Våra  sponsore r  i  de t ta  nummer

Svaret	på	den	kvisKga	frågan:

1	AU	=	ca.	149,6	milj	km	eller	mäK	i	ljusår	=	8	min	19	s.

Dvs:	vår	närmaste	stjärna	är	förstås	SOLEN	!

Ifall	någon	blint	rusade	iväg	och	började	febrilt	kalkylera	avståndet	9ll	Proxima	Centauri	
så	är	deKa:	

4,243	ljusår		=		1,301	parsec	=	268.332	AU	

Så	om	vi	skickade	eK	brev	9ll	Proxima	b	med	ljusets	has9ghet,	räknar	med	normal	lokal	
postutdelningstakt	(5	dagar)	och	de	som	bor	där	sänder	eK	svar	med	ljusets	has9ghet	
får	vi	vänta	på	deKa	precis	8½	år	(med	visst	förbehåll	för	vår	egen	posts	utdelningshas-
9ghet).		

Rabbe	
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Östanvägen 1, 06150 Borgå 

Mika Jäävaara: 
 +358 (0)400-914 356 

Begravningsbyråer

NYMAN & Co Ab
Begravningsbyrån för hela Östnyland.

Heltäckande begravningsbyråtjänster i 
tredje generation.

Biskopsgatan 28, 06100 Borgå
Fredsgatan 16, 06100 Borgå

Tfn. 019-574 6600
www.hautausnyman.fi
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Tfn. 019-574 6600
www.hautausnyman.fi



Tehtaan valtuuttama MERKKIHUOLTO

Laajaan palveluvalikoimaamme kuuluvat mm. huolto, korikorjaamo, 
varaosa-, lisävaruste- ja rengasmyynti sekä rengashotelli.

Mega-Auto, Porvoo | Asentajantie 3, 06150 Porvoo. Puh. 0207 510 300. | info.porvoo@mega-auto.fi  | Avoinna ma-pe klo 8-17



Byggnadsarbeten

Musik & ljudtjänster

f:ma Kim Lönnroos 
Storträskvägen 37 

06200 BORGÅ 

0400-49 38 43 
kim.lonnroos@pp.inet.fi



Bilder från klubbkvällen 19.10.2016  
"Kuggenheim" dvs. den flytande sjöbevaknings stationen i Tolkis. 

Flera bilder går att se på vår hemsida bnk.fi
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Klubbens konto:  Aktia IBAN:  FI4340501950009455	 	 	 	
 
Ansvarig utgivare, Styrelsen Borgå Navigationsklubb rf.

BORGÅ NAVIGATIONSKLUBB

Beeenkåå Njuus nr36/16 är utgivet i samarbete med

mailto:kommodoren@bnk.fi
http://anmalningar.bnk.fi
mailto:kommodoren@bnk.fi
http://anmalningar.bnk.fi

