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OBS 1! Gör ditt val senast 31 mars! Se sid 5!

Obs 2! Med detta utskick följer också 
parkeringstillstånd för de som har båtplats!
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Årsmötet var mer väl-
besökt än vanligt. Ef-
tersom det inte går att 

vara i klubbhuset en vinter som 
denna med massor av snö och 
ingenstans att parkera bilarna, 

valde vi att hålla mötet i det gamla tingshu-
set i Västerhaninge. Där var vi även för 10 år 
sedan när vi i samband med årsmötet firade 
VBS 40-årsjubileum. Förra året firade vi VBS 
50-årsjubileum. Tiden går verkligen fort.

Många förslag diskuterades och beslutades 
på mötet, men den viktigaste frågan var nog 
förslaget att avsätta pengar till styrelsearvoden. 
Det fördes en kortare diskussion. Det var inte 
många som hade invändningar och förslaget 
gick igenom utan några reservationer. Motivet 
är att de som arbetar i styrelsen skall kunna få 
något lite i ersättning för all den tid de lägger 
ned och på så sätt få fler medlemmar att vilja 
arbeta i styrelsen. På förra årsmötet (2012) åtog 
jag mig att gå in som ordförande igen på två år 
för att VBS under den tiden skulle hitta någon 
som var villig att åta sig arbetet efter mig. Jag 
hoppas att en ersättning kan bidra till att någon 
kandidat ställer upp. Än har dock ingen anmält 
sitt intresse till valberedningen. Ni behöver inte 
vänta till dagarna före nästa årsmöte i februari 
2014, utan ni kan kontakta valberedningens 
ordförande Tommy Gileborn redan nu.

Tom Knutson och Mats Markgren har läm-
nat styrelsen. Båda har varit med i många år 
och dragit ett tungt lass och har gjort fina in-
satser för VBS. Vi är mycket tacksamma för att 
Tom fortsätter som distributör av vår tidning 
VBS Information.

Nya i styrelsen är Birgitta Lang, Thomas Wal-
lin och Mia Hattwig. Birgitta har tidigare varit 
kassör i VBS men återkommer nu som sekre-
terare efter ett års uppehåll i föreningsarbetet. 
Thomas arbetar i sjö- och torrsättningsgrup-
pen. Han är nu utsedd till vice hamnkapten. 

Mia har inte tidigare arbetat aktivt i VBS, men 
kommer nu att delta i styrelsearbetet. 

Sjösättningen är senarelagd en vecka och 
torrsättningen tidigarelagd med en vecka. An-
ledningen är att det på våren brukar vara en 
väldigt kort period med bra väder då man kan 
göra i ordning båten. Sedan är det inte många 
som utnyttjar båten under maj för det brukar 
vara för kallt. På hösten brukar de flesta inte 
använda båten under större delen av september. 
Nu får vi en extra vecka på oss att göra i ord-
ning båten både på våren och hösten.

Vi har en hel del projekt som skall genom-
föras i år. Ytterligare en del av bryggan är för-
hoppningsvis redan reparerad när ni läser det-
ta. Vi försöker, som ni vet, renovera en bit av 
den varje år. Stora projekt är också att förbättra 
markunderlaget på mellanplanen och att repa-
rera stora sjösättningsrampen. Träkonstruktio-
nen och plåtarna är trasiga och har gjort sitt. 
De måste bytas ut och det finns också ett stort 
hål där rampen tar slut. Det måste fyllas igen 
så att traktorn inte fastnar där. 

I sommar blir det som vanligt två tävlingar 
för seglarna, Muskö Runt och Sista Chansen. 
Det är trevliga, roliga och inte så allvarliga täv-
lingar som man kan segla med familj och vän-
ner. På våren i Muskö Runt får man träna upp 
sina seglingskunskaper inför sommaren och i 
Sista Chansen kan man visa vad man lärt sig 
under sommaren.

På mötet frågade någon efter tävlingar för 
motorbåtar. Om det är någon som vill ordna 
sådana tävlingar så är det bara att höra av sig 
till styrelsen. 

Dagarna blir ljusare och snart är det sjösätt-
ning. Hela sommaren ligger framför oss med 
löften om varmt väder, massor med sol, lagom 
med vind och härligt badvänligt vatten. Visst 
skall det bli underbart att komma ut på sjön 
igen.

Carl Bonde

Ordföranden har ordet
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Årmötets beslut

•	 Sjösättning den 11, 12 och 18 maj med 19  
 som reservdag.

•	 Torrsättning den 28, 29 september och 5 ok-
tober samt reservdag söndagen den 6 okto-
ber. I år även med två pass den 5 oktober.

 (Det är senareläggning respektive tidi-
gareläggning med en vecka.)

•	 Besiktning av alla kättingar på flytbryggan  
 samt byte av skadade delar. 

•	 Byte av flottörer till vissa Y-bommar.
•	 Separata avstängningskranar på färskvattnet  

 till campingen och bryggorna.
•	 Övertagande och reparation av en HJS sjö-

bod och förflyttning av denna.
•	 Fortsatta reparationer av bryggor.
•	 Reparation av stora rampen. 
•	 Arrangera seglingstävlingen Muskö Runt på  

 försommaren.
•	 Arrangera seglingstävlingen Sista Chansen 

på hösten.

•	 Förbättra markunderlaget på mellanplanen.
•	 Utföra de arbeten som de olika arbetsgrup-

perna anser bör genomföras.  
•	 Kartlägga elkablar och vattenledningar inom 

VBS område för att förhindra att dessa ska-
das i samband med att medlemmar gräver 
så kallade “rodergropar” eller förankrar täck-
ställningen i marken.

•	 Agera tillsammans med Haninge kommun    
för att forsla bort övergivna båtar, som den 
svarta båten.

•	 Genomföra en förstudie om och hur en så 
kallad spolplatta kan anläggas där båtarna 
högtrycktvättas i samband med torrsättning.

•	 Genomföra en förstudie om och hur en 
toatömningstank kan anläggas.

•	 Sätta upp skylt vid spilloljetanken med föl-
jande budskap: “Förbjudet att kasta gamla 
oljefilter eller liknande här”.

2013 års verksamhetsplan

Styrelsen lade fram tio förslag till årsmötet och 
alla gick igenom. Här redovisas de i korthet. 

Den som vill se förslagen i dess helhet kan läsa 
informationsblad nr 1 eller på hemsidan.

Årsmötet utsåg Lars Brauer till hedersmedlem i 
Västerhaninge båtsällskap. Lars har varit med-
lem mycket länge i VBS. Under hela denna tid 
har han aktivt arbetat för VBS och medlem-
marnas bästa. Han har varit styrelseledamot, 
suppleant, ombud och stugfogde i olika om-
gångar. Han har hjälpt till med administrativt 
arbete, som t ex båtplatsombud. Han har även 
skött båtplats- och byteskö. Utöver detta har 
han varit med och reparerat i hamnanläggning-

en och dessutom på egen hand utfört mäng-
der av reparationer och förbättringar. Inte nog 
med detta. Han har ofta hjälpt medlemmarna 
med deras båtar, gett goda råd och inte minst 
lånat ut ett verktyg som behövdes.

I stadgarna står det att ”medlem som på ett 
förtjänstfullt sätt gagnat föreningen, kan på 
styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. 
Detta kriterium uppfyller Lars med råge.

Carl

Lars Braur vald till hedersmedlem
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Årmötets beslut, fortsättning

Arbetsplikten gäller de medlemmar som har 
båtplats i Östnora. 

De som av olika skäl vill slippa arbetsplikten 
gör det genom att anmäla detta på hemsidan. 
Arbetsbefrielseavgift är 300 kronor per år.

Under torr- och sjösättningsdagarna är dock 
alla berörda skyldiga att arbeta.

VBS organisation, styrelse & arbetsgrupper

VBS Styrelse

Torr- och 
sjösättningsgruppen

Utomhus- och 
miljögruppen

Hamngruppen

Torr-/sjösättning
-Avspärrning, uppmärkning, 

materielkontroll anmälning etc.

Vaggagården
-Utmärkning transportvägar, städning, 

Röjning, grindstolpar, staket, 
underhåll etc.

Mastskjul
-Stegar i våg, skyddslister,

mastbockar t. skjul och brygga,
skyltar underhåll etc. 

Säkerhet
-Miljö, livbojar, brandsläckare,

lås, förbandslåda, ficklampor etc.

Klubbstugan
-Klubbhus, förråd, in-

och utvändigt underhåll etc.

Utomhusmiljön
-Träd, buskar, gräsmattor,

Släntar, utemöbler,
avgränsningsstoplar etc.

Fordon
-Vaggavagn, mastvagn,

Cykelkärror, bojar,
(kättnng, reflexer läge) etc.

Vassröjning
- Vass vid landfäste och inlopp etc.

Bryggor
-Pontoner, y-bommar, mastkran,

grindar, belysning, eluttag, 
vattenslangar etc.

Det kommer att finns en torr- och sjösätt-
ningsgrupp, en miljö - och utomhusgrupp och 
en hamngrupp.

Dessa grupper leds av någon i styrelsen och 
har under sig ett antal grupper:

Nytt arbetssätt

Du som har båtplats i Östnora har två alternativ.
Betala en avgift på 300 kr/år för att bli befriad från arbete i arbetsgrupperna. 

Befrielsen gäller dock inte vid torr och sjösättningsdagar.
Eller gå med i en arbetsgrupp.

Redan nu kan Du gå in på hemsidan och göra ditt val!
Gör ditt val senast 31 mars!
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Administrativ avgift: Den som inte betalar sin 
avgift får betala en administrativ avgift på 200 
kronor. Motivet är att varje avgift som inte be-
talas in medför mycket extra arbete och extra 
kostnader.

Reparationsfond: Årsmötet beslutade att in-
rätta en fond och avsatte 500 000 kronor till 
denna. Styrelsen får fritt disponera fonden för 
t.ex. reparationer av hamnanläggningen, hus 
och maskiner.

Förtöjningar: Enligt VBS ordningsregler skall 
medlems båt vara förtöjd med ryckdämpare i 
för och akter och med förtöjningslinor av rätt 
dimension samt med minst två fendrar på var-
dera sidan om båten. 

De gångna åren visar att många medlemmar 
använder alldeles för dåligt förtöjningsgods och 
att man struntar i hamnkaptenens eller styrel-
sens uppmaning om att rätta till felen. Förtöj-
ningsgodset skall vara dimensionerat så att det 
även vid hårt väder skyddar egen båt, grannbåt 
och brygga. Årsmötet beslutade att det är sty-
relsen eller hamnkaptenen som avgör vad som 
är en rätt dimensionerad förtöjning.

Årsavgift för nyckelinnehavare utan båtplats: 
Idag finns ett stort antal medlemmar som har 
nyckel men inte båtplats eller vinterupplägg-
ningsplats. Dessa medlemmar är befriade från 
vakthållning och arbetsplikt. Många av dessa 
använder VBS egendom t.ex. mastkran, klubb-
stuga, båtvagn, torr- och sjösättningsramper 
mm. Det gör man till priset av medlemsav-
giften på 300 kronor per år. Naturligtvis sliter 
deras användning på anläggningen. Årsmötet 
ansåg att även dessa medlemmar skall bidra till 
kostnaderna för driften och underhållet. De 
medlemmar som inte har behov av nyckel kan 
återlämna den till VBS och få tillbaka deposi-
tionsavgiften.

Arvode till styrelsen: Som alla vet har det de se-
naste åren varit mycket svårt att få medlemmar 
att ta på sig ett styrelsearbete. Föreningsarbete 
är inte längre lockande och det anses inte heller 
vara en social plikt att utföra sådant arbete. För 
att om möjligt vända trenden bestämde årsmö-
tet att avsätta 120.000 kronor till styrelsearvo-
den och att summan fördelas av styrelsen inom 
sig. 

Årmötets beslut, fortsättning

Som framgår ovan faktureras alla som ej har 
båtplats eller vinteruppläggningsplats en nyck-
elavgift på 300 kronor.

Den som inte har behov av sin nyckel kan 
lämna tillbaka den och få tillbaka depositions-
avgiften på 200 kronor. Den som betalat den 
nya depositionsavgiften på 1000 kronor per 
nyckel får naturligtvis tillbaka det nya deposi-
tionsbeloppet.

Nycklarna skall lämnas tillbaka till Sverre 
Ekdahl senast den 15 maj. Sverre kan nås på 
telefonnummer 0706-44 21 93 eller på epost-
adress gamla_sotinge@telia.com.

Den som inte betalar fakturan och inte läm-
nar tillbaka nycklarna får betala 300 respek-
tive 1.000 kronor för förlorad nyckel.

Har du några frågor om detta kan du kon-
takta Sverre Ekdahl.

Nyckelavgift för de som ej har båtplats
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Årmötets beslut, fortsättning

Förseningsavgift: 
Högst 1500 kronor får tas ut. Styrelsen får av-
göra från fall till fall om lägre belopp skall tas 
ut eller inget belopp alls. Avgiften kan tas ut 
vid exempelvis för sen anmälan till torrsätt-
ning. Oförändrad
Administrativ avgift
Vid obetald räkning får medlemmen vid på-
minnelse en administrativ avgift på 200 kro-
nor. Påminnelsen skickas en gång efter ordi-
narie krav. Om denna påminnelsefaktura inte 
betalas mister medlem medlemskap och båt-
plats.
Straffavgift: 
Högst 1.500 kronor får tas ut. Styrelsen avgör 
om lägre straffavgift skall tas ut. Avgiften tas 
ut vid utebliven vakttjänstgöring, arbetspass, 
vägran att följa ordningsreglerna eller liknande 
Oförändrad
Avgift för icke medlem som vill utnyttja ram-
perna: 
200 kronor per gång. Oförändrad.
Årsavgift för nyckelinnehavare utan båtplats 
eller vinterplats: 
300 kronor per år.
Avgift för befrielse från arbetsplikt: 
300 kronor per år. Befriar dock ej från arbets-
plikt vid sjö- och torrsättning. 

Inträdesavgift: 
400 kronor (engångsavgift). Oförändrad.
Medlemsavgift: 
300 kronor. Oförändrad.
Depositionsavgifter:
Båtplats vid brygga innanför låst grind eller 
bojplats 7.500. Oförändrad.
Båtplats utanför låst grind 3.000 kronor. Oför-
ändrad.
Bryggplats- och bojavgift: 
Bojavgift 1.500 kronor. Oförändrad.
Platserna nr 1-18, nr 280-292, nr 305-309 och 
nr C1 och C2 500 kronor.
Övriga bryggplatser 6,09 kronor per cm.
Vinterplats ingår i denna avgift.
Den som har båten i sjön efter den 30 novem-
ber betalar ytterligare en båtplatsavgift Oför-
ändrad.
Vinteruppläggningsplats för den som inte har 
sommarplats: 
800 kronor t o m 20 kvm. 
1.500 kronor över 20 kvm.
(Medlemskap fordras. Inträdesavgift och med-
lemsavgift tillkommer således).
Säsongsplats: 
Styrelsen får avgöra avgiftens storlek. 

Avgifter 2013
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Ibland uppstår irritation då vissa medlemmar 
kommer ner ganska sent före sjösättning och 
börjar högtryckstvätta och torrslipa sin båt. Då 
andra redan har täckt av och gjort klart sin båt 
så förstår alla problemet. Dessutom får ingen 
enligt vår hamnstadga torrslipa utan att först 
ha täckt marken runt omkring både för miljön 
och andra båtar skull. Snälla, använd sunt för-
nuft!

Senast 1 maj kommer de vaggor, pallningar, 
stöttor och trailers som inte är ok att märkas. 
Båtägaren får dessutom, i samband med sjö-
sättningen, ett muntligt besked om nödvän-
diga åtgärder för att vi i VBS regi skall torrsätta 
båten i höst.

När uppropet börjar skall båten vara klar för 
sjösättning. Detta gäller även båtar på övre plan 
där vissa ibland inte har avslutat vaxning och 
bottenmålning.

Christer Arvidsson, hamnkapten

Dags för sjösättning den 11/5, 12/5 och 
18/5. Reservdag 19/5.

Förmiddagspassen börjar med upprop 07.00 
och beräknas vara klart runt 12.30.

Eftermiddagspassen börjar med upprop 12.00. 
Alla samlingar sker i klubbstugan. Lördagen 
11/5 börjar vi med båtarna på hamnplan när-
mast vattnet och fortsätter uppåt mot mast-
skjulet tills 5 båtar återstår och de startar vi 
med söndag morgon.

En skylt kommer att visa var passen börjar och 
slutar och dessutom kommer alla båtar att vid 
aktern eller på bakre stötta märkas med ett num-
mer. T.ex. L f.m. 1 = lördag förmiddag första båt 
eller S e.m. 3 = söndag eftermiddag tredje båt. 
Kom ihåg att notera detta nummer då det an-
vänds vid upprop och betalning för sjösättningen. 
Som vanligt gäller att Du måste ha Din båt för-
säkrad och att vi snyggar till i hamnen efter 
vintern.

Inför sjösättningen

Alla som skall skrapa botten måste täcka mar-
ken med plast för att samla upp färgrester och 
frakta bort dem till en miljöstation. 

Slut är tiden när resterna bara kunde få ”för-
svinna” ner i marken! Nu vet vi bättre.

Lennart Andersson

Miljöombud

Skydda marken!
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Läs nedan noga igenom vad VBS:s årsmötet 
beslutade angående förtöjningar och fendrar i 
hamnen.

Vi kommer i år att kontrollera all förtöjning 
och speciellt vid hårt väder.

Helt onödigt att riskera 1.500 i straffavgift 
och eventuell uteslutning istället för att byta 
ut till rätt förtöjning och storlek på fendrar för 
några hundralappar.      

När det gäller båtarna före grinden som har 
akterförtöjningen i den grova stålwiren så be-
hövs där ingen ryckdämpare i aktern då hela 
vajern fjädrar. 

I övrigt gäller samma regler som för alla an-
dra.

På vissa platser är det ganska långt avstånd 
mellan båten och akterstolparna.

Ett bra sätt att få båten att ligga still sidledes 
är att korsa aktertamparna, då blir dragvinkeln 
bättre !
Propositionstexten löd:
Förtöjningar: Enligt VBS ordningsregler skall 

medlems båt vara förtöjd med ryckdämpare i 
för och akter och med förtöjningslinor av rätt 
dimension samt med minst två fendrar på var-
dera sidan om båten. 

De gångna åren visar att många medlemmar 
använder alldeles för dåligt förtöjningsgods och 
att man struntar i hamnkaptenens eller styrel-
sens uppmaning om att rätta till felen. Förtöj-
ningsgodset skall vara dimensionerat så att det 
vid hårt väder skyddar egen båt, grannbåt och 
brygga.

För att det inte skall råda någon tveksamhet 
om vad som gäller föreslår styrelsen att årsmö-
tet beslutar att det är styrelsen/hamnkaptenen 
som avgör vad som är en rätt dimensionerad 
förtöjning och att om medlemmen inte rättar 
till felet efter tillsägelse skall han/hon betala en 
straffavgift på 1.500 kronor och att om han/
hon inte betalar in avgiften så förlorar medlem-
men medlemskap och båtplats. Felet kommer 
att dokumenteras med foto.

Hamnkapten  Christer Arvidsson 

Viktigt för alla VBS:s båtplatsinnehavare i Östnora

Oj så mycket 
praktiskt det är 
bara för att få 
slänga båten på land 
och ha en liten brygga!
Men snart är det sommar 
och hav!
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Nog borde det finnas några inom VBS som 
mot ersättning kan hjälpa annan medlem med 
sitt vaktpass.

Ersättningen som brukar ligger på 700 kr per 
natt är en sak mellan medlemmarna och som 
de gör upp sinsemellan.

Ersättningen vid akutfall samma dag eller nå-
gon dag innan ligger ofta några hundralappar 
högre med alternativet kan vara en missad vakt 
som då kostar 1.500 kr.

Är Du pensionär, jobbar oregelbundet eller 
bara tycker att ovanstående verkar intressant, 
slå en signal så berättar jag mer.

Vilka som anmäler sig, och som Du kan få 
hjälp av, kommer i så fall att anslås på anslags-
tavlan i klubbstugan

Christer Arvidsson 
0705-95 65 85,  0706-84 04 00

Hjälp med nattvakterna
De som har båtplats har rätt till parkeringstill-
stånd. Detta skall placeras väl synligt i bilens 
framruta under perioden från 15 juni till och 
med 15 augusti när Du parkerar på hamnpla-
nen. Nytt för i år är att parkeringstillståndet 
gäller i tre år, 2013, 2014 och 2015 så bevara 
det väl.

Nya båtplatsinnehavare som ej fått något till-
stånd kan vända sig till Carl Bonde eller Bir-
gitta Lang.

OBS! Parkeringstillståndet skickas i samma 
kuvert som detta informationsblad!

Parkeringstillstånd

Vaktlistor och vaktrutiner

Vaktlistor och vaktrutiner kommer att ändras 
en del hälsar avgående och tillträdande stug-
värd.

Ta en titt i klubbhuset under vårrustningen!
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Lördagen den 1 juni kommer årets seglarfest 
Muskö Runt att gå av stapeln. 
Vi seglar enligt SRS/Lys.

Samling kl 09.00 vid VBS klubbstuga för 
skepparmöte. Anmälan görs på plats där även 
anmälningsavgiften på 150 kr betalas.

Efter seglingen bjuds på lättare förtäring och 
möjlighet till en trevlig summering av segling-
en.

Gå man ur huse och utnyttja möjligheten till 
en härlig dag på havet!

Vill även passa på att informera om att vi i år 
kommer att upprepa fjolårssuccén med ”Sista 
chansen” och ha en segling lördagen den 
17/8. 

Årets klubbmästerskap kommer att inkludera 
dessa två seglingar.
Välkomna!

Staffan Ljung
Seglarombud VBS, 

0702-66 29 34, 08-81 26 21

Muskö Runt 2013 Ornö runt 2013
Ornö Runt går av stapeln lördagen den 25 maj. 
Mer information finns på www.ornorunt.se

Foto:Staffan Ljung
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Om du har flyttat!
Glöm inte att meddela din nya adress, telefon 
och epost till
Sverre Ekdahl,  
Sotingevägen 30, 13791 Västerhaninge,  
gamla_sotinge@telia.com, tel 070-6442193.

Om du inte redan har gjort det, 
skicka din epostadress!

Anslagstavlan

Nästa nummer av VBS-Info
Manusstopp 1 augusti
Utgivningsdag 26 augusti
Skicka manus till redaktören, se sidan 2

Kalender
Sjösättning den 11, 12 och 18 maj med 19 som 
reservdag.

Ornö runt 25 maj

Muskö Runt 1 juni

Sista chansen 17 augusti
Torrsättning den 28, 29 september och 5 okto-
ber samt reservdag söndagen den 6 oktober. 
Även den 5 oktober har vi två pass.

(Det är senareläggning respektive tidigarelägg-
ning med en vecka.)

Förra året när det var dags att byta stripsen 
på vår båt, bävade jag för jobbet att få bort de 
gamla. 

Efter tips köpte jag en tapetborttagare (vat-
tenånga) för några hundralappar och efter ett 
par timmars jobb var alla sprips borta, både på 
fribord och överbyggnad.

Christer Arvidsson

Tips!


