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Sjösättning 2014
Sjösättning kommer att ske 10/5, 11/5 och 
17/5 med 18/5 som reservdag.

Christer Arvidsson, hamnkapten

Glöm inte bort båten i vinter !
Det kan blåsa ganska rejält nere vid hamnen 
och det blir då stora påfrestningar på pall-
ning, vagga och täckning.

Titta till båten regelbundet och varför inte 
kolla grannbåten samtidigt. Alla båtar skall 
ha en märklapp med namn och telefonnum-
mer så slå gärna en signal om Du upptäcker 
något som inte ser bra ut!



Torrsättningsdagarna är alltid spän-
nande. Man funderar på hur vädret 
kommer att vara, om vattenståndet 

kommer att vara tillräckligt högt, om det blir 
problem med några vaggor eller om båtvagnen 
skall gå sönder osv. Nu kan jag konstatera att 
det gick riktigt bra. Vi tog upp totalt 94 båtar, 
32 båtar den 28 september, 37 båtar den 29 
september och 25 båtar den 5 oktober.

Vädret var utmärkt både den 28 och 29 
medan det den 5 var mycket blåst, en del regn 
och vattenståndet lite för lågt. Två båtar var 
det problem med eftersom de kanske var lite 
för stora för våra resurser. Det tog tid men de 
kom upp. Stora rampen som är nyreparerad, 
nya plåtar mm, fungerade mycket bra. Humö-
ret hölls uppe alla dagar, en bidragande orsak 
var säkert den varma soppa, smörgåsar, bulle 
och kaffe som serverades. Stort tack till de som 
köpte in maten och till de som tillredde och 
serverade den. Stort tack också till kranföraren 
Micke och traktorföraren Kjelle samt alla de - 
tre på varje pass - som ledde torrsättningsarbe-
tet. Ett ansvarsfullt och krävande arbete som 
fordrar uppmärksamhet och precision. 

Mellanplanen har vägts av, fått ny belägg-
ning och diket har grävts ut. Det innebär att 
de båtar som ligger där inte skall behöva ha en 

sjö av vatten under och runt vaggorna i vår. 
Än så länge ser det mycket bra ut.

Det som tar lång tid vid torrsättningen är när 
båten inte passar in i vaggan. De som har en 
ny båt eller vagga kan man förlåta, men inte 
de som har haft sin vagga mer än ett år.

Kommunen är tvingad att bygga en ny av-
loppsreningsanläggning på övre planen. Den 
nuvarande ligger på parkeringen mitt emot ki-
osken. Tanken var att i höst gräva upp den och 
lägga ner en ny. Nu har man kommit fram till 
att det inte är tillräckligt utan man måste byg-
ga en helt ny anläggning som upptar ca fyrtio 
kvadratmeter. Om den kommer att ligga på 
parkeringen eller utanför på gräsmattan vet vi 
inte idag. Kommunens plan är att bygget skall 
starta i vår efter vår sjösättning.

I hamnen har det blivit ett riktigt lyft när 
det gäller standarden på förtöjningar. Dels 
satte hamnkaptenen upp en skylt som säger 
hur båtarna skall förtöjas dels så ”lappade” han 
de båtar som hade bristfälliga förtöjningar. På 
lappen stod vad som skulle åtgärdas. I stort 
sett alla har följt uppmaningarna. I år har vi 
inte bötfällt någon, men nästa år blir det för-
modligen hårdare tag för den som inte rättar 
sig efter tillsägelser. 

Ordföranden har ordet
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Kostnaden för skyltar har ökat och det be-
ror på att det är ett rätt så tillförlitligt sätt att 
kommunicera med er medlemmar. Vi skriver 
i tidningen och på hemsidan, men det är lätt 
att glömma och en del läser inte alls. Förhopp-
ningsvis ser man vad som står på skylten när 
den dyker upp alldeles framför ögonen.

Den inplanerade breddningen av platser, re-
paration av bryggan vid stenkistan mm skulle 
egentligen varit klar i början av oktober. Det 
var därför vi bad berörda båtplatsinnehavare 
att flytta sina båtar. Nu sker förhoppningsvis 
dessa arbeten under oktober. Det är inte alltid 
planen följs när man har med företag att göra. 
Nu spelar detta ingen roll utan är snarare en 
fördel eftersom det nu inte finns så många bå-
tar kvar i sjön och då är det lättare för arbets-
båten att komma fram i hamnen.

Under vintern är det av naturliga skäl låg ak-
tivitet i och runt hamnen, men om vi får is så 
kommer vi att fortsätta med renoveringen av 
bryggorna. Det som står på tur är bryggan till 
höger efter grinden fram till plats 95.

Vår organisation med arbetsgrupper har star-
tat under året. Många medlemmar ställer upp 
och hjälper till. Frågan är också vad vi i framti-
den skall göra med sådana som överhuvudtaget 
inte vill arbeta. Det är något att fundera över.

Nästa händelse av betydelse är VBS års-
möte. Styrelsen har beslutat att det skall äga 
rum den 18 februari 2014 klockan 19.30 i 
Tingshuset i Västerhaninge. En kallelse kom-
mer att skickas ut i vanlig ordning. Ju tidigare 
ni skickar in era motioner till styrelsen desto 
bättre svar kommer styrelsen att presentera för 
årsmötet.

Kontakta även valberedningen och lämna 
förslag på medlem som Du tror kan bidra till/
delta i styrelsens fortlöpande arbete och VBS 
utveckling. Det behövs både styrelseledamö-
ter och ombud och du får naturligtvis föreslå 
dig själv. Telefonnummer och e-postadress till 
valberedningens ordförande står i denna in-
formation.

Glöm inte bort din båt under hösten och 
vintern. Titta till den med jämna mellanrum 
och särskilt när det stormar och regnar. Det är 
viktigt att kontrollera att vaggan/ställningen 
står stadigt. Ett antal båtar har under årens 
lopp vält och det är onödigt och dyrbart, så 
”förtöj för storm” även på land.

Carl Bonde
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Till nästa säsong kommer flera 
förbättringar i hamnen att ha gjorts

• På insidan av yttre bryggan kommer 16 st. 
platser att breddas.MMMMMMMMMM   
Önskemålen om bredare båtplatser har ökat 
och det har tagit ganska många år i bytes 
och nyplatskön för att få en bredare plats.

• Vid mastkranen kommer vi att sätta ner ett an-
tal stolpar för att skydda de yttre båtarna och 
för att underlätta arbetet vid mastkranen.

• Bryggan direkt utanför grinden kommer 
att förstärkas, då den yttre hörnan mot Sö-
derby ”hänger i luften”.

• En del akterstolpar, som är låga eller som isen 
har lyft upp, kommer också att justeras.

• Mittstolpen för den kraftiga vajern som 
håller båtarnas akterförtöjning vid första 
bryggan måste också bytas ut. Den har nu 
sjunkit så djupt att dessa båtägare fått pro-
blem att komma ut och in till sina platser.

Christer Arvidsson, hamnkapten 
tel 0705-95 65 85

Information från hamnkapten
Alla som har sin båt i och runt VBS hamnområ-
de, oavsett storlek, skall förse båten med namn 
och telefonnummer och som är läsbart under 
hela vintersäsongen!
Master i mastskjulet skall också märkas med 

namn och telefonnummer. Läs informationen 
vid skjulet om hur förvaring skall ske.
”Vinterliggare”
Inga båtar får ligga vid pontonbryggan efter 15 
oktober! Kontakta hamnkapten vid eventuellt 
behov av ny tillfällig plats.
Båt kvar i sjön 15 oktober – 30 november
Den som vill ha sin båt kvar i sjön efter 15 okto-
ber och längst t.o.m. 30 november måste notera 
namn och telefonnummer och båtplatsnummer 
på lista ovanför telefon i klubbstugan.
Båt kvar i sjön efter 1 december
Den som ha sin båt kvar vid bryggan efter 1 
december får betala ytterligare en båtplatsavgift. 
Kontakta hamnkapten, 0705 956585, om Du 
då önskar en mer skyddad plats än Din egen. 
Elektriciteten 
Kommer att vara påslagen t.o.m. 15 nov samt 
på försök sista helgen i nov, dec, jan feb. (vecka 
48, 52, 4, och 8) för att underlätta för dem som 
kanske behöver utföra något arbete eller bara 
ladda batterierna. Kopplas åter på 15 mars.

Det är däremot inte tillåtet att sätta i kontak-
ten efter torrsättningen och sedan låta den sit-
ta i hela vintern och därmed blockera uttaget 
för annan medlem. Sådana kontakter kommer 
att dras ur.
Färskvattnet 
Vattnet  stängs av när det finns risk för att det kan 
frysa i ledningarna och kopplas åter in när tjälen 
gått ur marken och frysrisken har minskat. 
Grinden
Till hamnplan kommer att stå öppen under vin-
tern då snöröjning till bryggan måste ske.
Lösa stegar!
Lämna inga  olåsta stegar vid båtarna. Någon 
obehörig kan använda den för att snabbt och 
lätt ta sig in i båtarna!

Påminnelse av tidigare information!
Fortsatt renovering av bryggorna.
Vi planerar att i vinter fortsätta med renove-
ringen av bryggorna om vi får isläggning. I tur
står fortsättning av bryggan åt höger efter grin-
den. Ni som har båtplatsnummer fram till 95 
och 49 (vid lyktstolpen) måste därför ta bort allt 
sådant som ni vill ha kvar t.ex. förtöjningslinor, 
ryckdämpare, avbärarlinor, ev. stegar m.m.

Inga hängande linor/kättingar från bryg-
gorna i vinter!
De låskättingar, förtöjningslinor eller andra li-
nor som sitter kvar under vintern, och som 
sedan riskerar att frysa fast i isen, kommer att 
klippas bort. 
Det blir mycket stora påfrestningar på bryggan 

om dessa fryser fast i isen och vattennivån sedan 
sjunker. 



Undertecknad som efterträtt Lars Brauer som 
stugvärd kan konstatera att man fått en när-
mare inblick i vilka olika beteenden som fö-
rekommer bland VBS medlemmar. Den stora 
grinden vid början av hamnplanen har alltför 
många svårt att stänga efter sig. Under relativt 
kort tid stängde jag grinden ca 70 ggr däref-
ter slutade jag räkna antalet stängningar. Här 
måste en rejäl skärpning ske bland medlem-
marna. Alla känner ju till att grinden skall vara 
låst även dagtid. 
Nästa problem har varit sophantering-

en. Enligt styrelsebeslut är det endast so-
porna från vaktstugan som får läggas i VBS 
sopkärl(brännbart) utanför stora grinden. Så 
har det inte varit varför detta kärl drogs in och 
förvarades i vaktstugans förråd tills tömning 
skulle ske. En ny rutin angående detta bör 
därför införas till nästa sommar. 

Vad gäller vaktstugans inre hantering kan 
nämnas att det fortfarande är svårt för många 
medlemmar (vakter) att ta hand om och iord-
ningställa det man använder av VBS tillhörig-
heter. Detta trots flera anslag om detta i vakt-
stugan. Här måste en klar förbättring ske vilket 
även gäller styrelsen efter sammanträden etc.

När det gäller vakternas rutiner har säker 
Lennart Nyrén en del att rapportera. 

För övrigt har det mesta fungerat tillfredsstäl-
lande under denna fantastiskt fina sommar. 

Nu ser vi fram mot en ny fin sommar 2014. 
Ha det bra alla VBSare

Leif Lööw, stugvärd

Gålöbasens Båtklubb hade kallat till 
Kräftköret 24 augusti där hela 18 båtar, 
allt från en liten C55:a till stora 40-fotare, 
tävlade inne på Horsfjärden. Skepparmöte kl 
11 och start kl 13 utanför hamnen vid Gå-
löbasens Båtklubb (mittemot Årsta Havsbad 
på Gålölandet). Vädret var strålande och vin-
darna labra (1-4 m/s) från Nordost.

I starten höll sig de tre VBS:arna väl fram-
me och ett tag låg vi 1:a, 2:a och 3:a i fältet! 
Det märktes att VBS:arna hade vaknat på rätt 
sida denna dag. Efter segling söderöver in på 
Horsfjärden, runding av Adamsskären, Alvas-
ta Långholmar så var det dags att kryssa mot 
Gålöbasens Båtklubb. Först i mål blev Staffan 
Ljung i Lady Helmsman Special. Efter drygt 
10 minuter kom Horst Titel i Hanse 370 var-
efter Bertil Björkman i Dehler 36 JV och Rus-
tan Andersson i Omega 42 (kryssandes med 
Code 0) följde. Calle Sagner som denna dag 
seglade helt solo hade en härlig kamp med täv-
lingsledaren Hans Jevrell, Murena 30 Special. 
Mycket imponerande av Calle som trots avsak-
nad av besättning och spinnaker hängde med 
fantastiskt bra. Några minuter senare kämpade 
även Thomas Wallin, VBS, sig in i mål.

Sammantaget en lyckad dag som följdes av 
kräftskiva arrangerad av Gålöbasens Båtklubb.

Vinnare i årets Höstrusk 15-16 sep-
tember blev Calle Sagner från VBS (tvåa ut 
till Huvudskär och etta på hemseglingen) efter 
att med minsta möjliga marginal slagit Staf-
fan Ljung från VBS (etta på utseglingen och 
trea på hemseglatsen). Från VBS deltog även 
Tomas Wallin som i sin Sweden Yachts 340 
seglade starkt trots avsaknad av besättning. 
I Captains Cup, sammanräkning av de fyra 
delseglingarna Muskö Runt, Stenholmsköret, 
Kräftköret samt Höstrusket, dominerade VBS 
då Staffan Ljung blev totalsegrare och Calle 
Sagner knep silvret. Tomas slutade på en he-
drande 6:e plats i totalen.

Staffan Ljung, seglarombud

Stugrapport Seglingsrapport

Vi andra gläds åt att stugan fått sig en upp-
ryckning!

Redaktören
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Anslagstavlan

Om du har flyttat
Glöm inte att meddela din nya adress, tele-
fon 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!

Viktiga datum framöver
Årsmöte
18 februari 2014, kl 19.30
Tingshuset i Västerhaninge
Sjösättning
10 maj, 11 maj, 17 maj.  
18 maj reservdag
Informationsbladet
Nr 1 2014 kommer ut 3 februari.
Manusstopp 10 januari.
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Höstrusket 15-16 september, Foto: Calle Sagner


