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Nu har sex månader gått 
sedan jag valdes till 

ordförande. Det har varit en 
snärjig tid med mycket nytt 
att sätta sig in i. Det var ju 
hela fyra år sedan jag var ord-
förande sist och mycket har 

förändrats sedan dess. Eftersom vi nu köper 
ekonomitjänsterna måste det till nya rutiner 
och allt fungerar naturligtvis inte på bästa 
sätt på en gång utan en hel del måste ändras 
och fi nslipas. Nu tycker styrelsen och jag att 
det mesta löper på bra.

Hitintills har vi fått in 40 nya medlemmar. 
Alla lediga båtplatser har fått nya innehavare. 
Det är många som står i båtplatskön, men 
det fi nns ändå en viss rörelse. En del gamla 
medlemmar säger upp sin båtplats och kö-
ande medlemmar får då en båtplats. Nästan 
alla vill ha en bryggplats och det får man 
snabbast om man börjar med en bojplats. 

I april hade vi ett extra medlemsmöte för ett 
andra beslut om ändring av uteslutningspa-
ragrafen. Under alla mina år som ordförande 
har vi bara uteslutit en medlem för missköt-
samhet. Det beror främst på att paragrafen 
tidigare var så svårtolkad. Min förhoppning 
är naturligtvis att den inte skall behöva an-
vändas i framtiden.

Sjösättningen i våras gick väldigt bra. 
Vädret var fi nt och arbetet underlättades av 
varmkorv och kaff e. Samtidigt fi rade vi med 
tårta, cider, trumpetfanfar och tal att VBS 
fyllde 50 år. 

I juni anordnades seglingstävlingen Muskö 

Runt. Själv kunde jag inte delta och då blåste 
det förstås mycket bra vindar.

Nu är det snart torrsättning och det är na-
turligtvis inte lika roligt som sjösättning. Vi 
får hoppas på fi nt väder för det gör i alla fall 
jobbet lättare. 

Vi har sammanställt enkäten till medlem-
marna om hur de vill ha det med VBS i fram-
tiden. Svaren visar tydligt att majoriteten vill 
att VBS skall fortsätta som en ideell förening 
som bygger på medlemmarnas frivilliga ar-
bete. Med detta som underlag har styrelsen 
beslutat hur arbetet skall bedrivas från och 
med i höst. Det framgår av en artikel längre 
fram i tidningen.

Vattenfall har på vår begäran tagit bort en 
stödstolpe på hamnplanen. Den har i alla år 
försvårat transporter av breda båtar vid sjö-
sättning och torrsättning. Det kostade ca tolv 
tusen kronor, men det är det värt.

Vi har investerat i en del nya upplysnings-
skyltar som är anpassade till vad som gäller 
idag.

Bojkättingarna har undersökts av dykare, 
och det visade sig att alla måste bytas. Det 
var mer än fem år sedan det skedde. Tack 
vare frivilligt arbete av VBS-medlemmar 
blev kostnaden bara ca fj orton tusen kronor 
för material och dykare.

Jag vill tacka alla i styrelsen, funktionärer 
och medlemmar som ställt upp och arbetat 
för VBS. Fortsätter vårt gemensamma arbete 
på detta sätt blir det lättare att vara ordfö-
rande.

Carl

Ordföranden har ordet

Övrigt innehåll
Sid 4-5 Medlemsenkät, fram  dsbeslut och extra årsmöte
Sid 6-7  Båtupptagning
Sid 8-9  Miljö vid upptagning, Ornö & Muskö runt
Sid 10-11  50-årsfest, beröm, förtretligheter, önskemål och kalendarium
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att de därför bör slippa arbetsplikt. Styrelsen 
anser att de har rätt i detta, men de får som 
tidigare gå vakt veckorna före sjösättning och 
veckorna efter torrsättning. 

De som har båtplats i Östnora har arbets-
plikt.

Styrelsens beslut med anledning av enkäten
Från den första september gäller följande:
Styrelsen inrä  ar 
- en torr- och sjösättningsgrupp, 
- en hamngrupp,
- en utomhus- och miljögrupp.
För de medlemmar som inte ingår i någon 
grupp införs en arbetshelg (lördag och sön-
dag). En arbetshelg kommer att ligga på vå-
ren – helgen efter sista sjösättningsdagen och 
en på hösten – sista helgen i augusti. Som 
medlem är du vid behov skyldig att arbeta 
en dag per år främst under någon av arbets-
helgerna. Styrelseledamöter och ombud tar 
ansvaret för en dag var och leder arbetet. Ar-
betsuppgifter tas fram av hamnkaptenerna/ 
hamngruppen. De ansvarar också för att ma-
teriel och verktyg fi nns på plats.

De medlemmar som styrelsen/hamnkapte-
nen tar ut kallas senast två veckor i förväg 
till arbetet. Urvalet görs i båtplatsnummer-
ordning, exempelvis båtplats nummer 239 
till och med 300. Den som inte kommer till 
arbetet får betala en avgift för utebliven ar-
betsinsats.

Vid behov kommer medlemmar att kallas 
till arbete även vid andra tider. Det kan till 
exempel gälla reparation av bryggorna under 
vintern eller om någon akut situation upp-
står. Vid dessa tillfällen är det frivilligt att 
arbeta, och den som ställer upp får räkna sig 
detta tillgodo vid senare tillfälle.

Vid torrsättning och sjösättning är med-
lemmar som berörs alltid skyldiga att utföra 
arbeten under sitt arbetspass.

Enkätsvaren
I slutet av mars skickade vi en enkät till alla 
526 VBS-medlemmar för att ta reda på om 
de ville lägga ned VBS eller fortsätta att driva 
verksamheten ideellt. Anledningen till frå-
gan var att det under senare år visat sig allt 
svårare att få medlemmar att ställa upp och 
arbeta i föreningen. 

Lite sta  s  k
Av de tillfrågade har 287 svarat. Det är en 
knapp majoritet. 239 medlemmar har inte 
svarat. Svaren fördelade sig enligt följande:
- 7 medlemmar vill lägga ned VBS.
- 57 medlemmar vill att VBS skall köpa alla 
tjänster.
- 217 medlemmar vill fortsätta att driva 
VBS ideellt med arbetsinsatser från med-
lemmarna.
- 7 medlemmar har inte valt något alterna-
tiv. 
I enkäten fi ck medlemmarna svara på frågan 
vilket arbete de är beredda att delta i och 
om de har några specialkunskaper som kan 
passa i VBS verksamhet. Styrelsen har börjat 
gå igenom svaren och kommer att kontakta 
medlemmarna på olika sätt.

Styrelsens tolkning
Styrelsen har tolkat enkätsvaren och kommit 
fram till att vi skall fortsätta att driva verk-
samheten i VBS ideellt och med medlem-
marnas arbetsinsatser.

De medlemmar som inte har båtplats el-
ler vinteruppläggningsplats befrias helt från 
arbetsplikt och vakthållning. Det är, som 
många påpekat, inte rimligt att behöva ar-
beta i VBS när man inte utnyttjar sällskapets 
resurser.

Flera medlemmar som endast har vinter-
uppläggningsplats i Östnora har framfört att 
de har arbetsplikt i andra klubbar och anser 

Medlemsenkät och beslut
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Kommande årsmöte

Det som styrelsen kommit fram till gäller re-
dan från och med september i år och fram till 
årsmötet i februari 2013. Styrelsen lägger då 
fram förslag till årsmötet baserat på medlem-
marnas enkätsvar, styrelsens tolkning och 
utfallet av den eventuella försöksverksamhet 
vi hunnit med fram till årsmötet. Årsmötet 
får då möjlighet att anta, ändra eller förkasta 
styrelsens förslag.

Extra medlemsmöte 23 april 2012
Den 23 april hölls ett extra medlemsmöte i 
klubbstugan. Det var det andra mötet (det 
första var årsmötet i februari) som beslutade 
att ändra paragrafen om uteslutning i stad-
garna. Beslutet var enhälligt och den nya 
lydelsen började gälla från och med samma 
dag.

7 §  Uteslutning
Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter mot 
föreningen mister sin båtplats och plats i båt-
platskön.

Medlem som gör sig skyldig till sådant klander-
värt handlingssätt eller uppträdande inom eller 
utom föreningen, att dess anseende äventyras, 
motverkar föreningens syfte, skadar föreningens 
intressen eller som inte fullgör de skyldigheter 
som är stadgade eller beslutade på medlems- el-
ler styrelsemöte kan uteslutas av en enig styrelse. 

Medlem som anser att beslutet är felaktigt kan 
överklaga till årsmötet. Sådant överklagande 
ska skriftligen ha inkommit till styrelsen inom 
14 dagar från datum för uteslutningen.
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torrsättningen för att deras vagga/pallning 
skall hamna på rätt plan.

Övriga placeras på mellanplan. 
Eftermiddagspasset har upprop 12.00 i klubb-
stugan.

Båtarna placeras på övre plan fram till bus-
kaget vid avfallstankarna.

Lördagen 13 oktober
Samtliga upprop 07.00 i klubbstugan

Båtarna placeras på den övre plan.
Eventuellt kan ett eftermiddagspass med 

upprop 12.00 behövas.
Detta meddelas vid anmälan när förmid-

dagspasset är fullt.

Söndagen 14 oktober är reservdag om något 
skulle inträff a på tidigare pass.

Vid samtliga upprop skall vagga/pallning 
fi nnas på rätt torrsättningsplan.

Ha alltid med extra pallningsvirke då mar-
ken ofta är ojämn och vaggan måste stå i våg 
för att mobilkranen skall kunna sätta ner bå-
ten rakt. 

Se till att alla skruvar är inoljade och att 
stöttor/plattor är i sitt lägsta läge. 

Anmälan om torrsättning görs i klubbstugan 
eller på telefon 08 – 50040370
Måndagen 17/9 kl. 19.00 – 21.00 och 
tisdagen     18/9 kl. 19.00 – 20.00 

OBS! Endast vid dessa tillfällen!
Ta med nedanstående blankett ifylld när Du 
ska anmäla torrsättning i klubbstugan eller ha 
den ifylld till hands när Du ringer.

Lördagen 6 oktober
Förmiddagspasset startar med upprop kl. 
07.00 i klubbstugan. 

Båtarna placeras då på hamnplan med bör-
jan vid mastskjulet.
Eftermiddagspasset har upprop kl. 12.00 i 
klubbstugan. 

Båtarna placeras där förmiddagspasset slutat 
på mitten av hamnplan och ner mot bryggan.

Söndagen 7 oktober
Förmiddagspasset har upprop 07.00 i klubb-
stugan. 

Först placeras de något lättare och något 
mindre båtarna närmast bryggan. 

Dessa båtägare får besked om detta före 

Namn……………………………………………………………..................................................

Adress…………………………………………………………….................................................

Hemtelefon……………………....................  Mobil………………………..........................

Bryggplats Östnora              ja  nej

Segelbåt  typ ………………........................ Motorbåt typ …………………...........…....       

Längd………………...........  Bredd………………….............. Vikt ……………...................

Försäkringsbolag ……………………………………………….......................................…....

Upptagningsönskemål

Lördag    6 okt    Fm…………………..........   Em ………………………........

Söndag   7 okt    Fm ………………….........   Em ………………………........

Lördag 13 okt    Fm…………………............ (ev. Em ……………………..…)

Upptagning 6, 7 eller 13 oktober. 14 oktober reservdag
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OBS Ny   för i år!
De som inte har sommarplats i Östnora måste 
senast på torrsättningsdagen betala vinterav-
giften som är 700:- för båt upp till 20 kvm och 
1400:- över 20 kvm. 
Betalning ska på begäran kunna styrkas vid torr-
sättningen.
Blir det fördröjning vid torrsättningen bero-
ende på båtägarens slarv eller försummelse 
kommer en ”fördröjningsavgift” att tas ut! 
A   tänka på för både nya och gamla VBS:are 
inför torrsä  ningen
Båten måste vara försäkrad och medlemskap 
i VBS är obligatorisk.

Kostnaden för transport och lyft är i höst 
700:-/ båt.

Högtryckstvätt kommer att fi nnas tillgäng-
lig för rengöring men bara av båtbotten.

Din vagga/pallning ska alltid fi nnas på rätt 
plan när uppropet börjar.

Använd den vaggavagn som fi nns vid 
klubbstugan för transport mellan vaggagård 
och aktuell plan. Vaggorna får inte släpas i 
vaggagården.

Tidigare utdömda vaggor ska vara åtgär-
dade.

Alla master som ligger i mastskjulet ska 
förses med varaktig, från marken, synlig och 
läsbar uppgift om namn och telefonnummer. 

Har Du masten liggande på båten får den 
sticka ut max 1 meter i för och akter.

Båtupptagning som inte sker i VBS regi 
Du som själv tar upp din båt och vill lägga 
den inom VBS uppläggningsområde skall 
innan upptagningen anmäla detta till hamn-
kapten Christer Arvidsson 0705–956585 el-
ler hamnkapten@vbs-ostnora.se 

Båten får endast läggas ovanför betongsug-
gorna (väster om) på övre plan.

Båten ska märkas med namn, telefonnum-
mer och på ett sådant sätt att det är läsbart 
hela vinterhalvåret! Notera också om Du är 
medlem i VBS eller LÖMIF.

För båtar som har båtplats vid VBS eller 
LÖMIF tas ingen avgift ut.

Avgiften för övriga båtar mindre än 20 kvm 
är 700:- och över 20 kvm 1400:-

Båten ska ovillkorligen vara borta från upp-
läggningsplatsen senast 31 maj 2013 och 
platsen städad. Efter 31 maj övergår arren-
det av marken till Östnora Camping som då 
kommer att ta ut ”husvagnsavgift”/ dygn.
Christer Arvidsson, hamnkapten, 0705 956585

Fortsatt renovering av bryggorna.
Vi planerar att i vinter fortsätta med reno-
veringen av bryggorna om vi får isläggning. 
I tur står bryggan rakt ut från grinden fram 
till Långarnsbryggan.

Ni som har båtplats där måste därför ta 
bort allt sådant som ni vill ha kvar t.ex. för-
töjningslinor, ryckdämpare, avbärarlinor, ev. 
stegar m.m. 

Inga hängande linor/kä   ngar från bryggorna i 
vinter!
Vill redan nu förvarna om att de båtägare 
som låter låskättingar, förtöjningslinor eller 
andra linor sitta kvar under vintern, och som 
sedan riskerar att frysa fast i isen, kommer att 
få dessa bort/avklippta. 

Det blir mycket stora påfrestningar på 
bryggan om dessa fryser fast i isen och vat-
tenståndet sedan sjunker. 

Christer Arvidsson, hamnkapten

Vik  g informa  on om våra bryggor

När Du efter torrsättningen ska konservera 
Din motor fi nns spiralslangar, för att skydda 
marken och grannbåten. Dessa fi nns i förrå-
det bakom klubbstugan.

Närvaroavprickning skall alltid ske efter 
passet slut.

Visst underhållsarbete i hamnen kommer 
att ske vid bra väderlek.
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Torrslipning får bara utföras med täckning 
ända ner till och på marken samt runt båten 
för att samla upp alla sliprester så att inte an-
dra båtar täcks av slipdamm och att miljön 
kommer till skada.

Generellt gäller det att undvika spill och ut-
släpp av miljöfarliga ämnen i hela hamnom-
rådet, både på land och i sjön. Samla upp olja 
och glykol vid vinterkonservering av motorn. 

I samband med torrsä  ningen är det vik  gt a   tänka på miljön 

I hamnen fi nns ett miljöskjul. Rinnande 
vätskor som olja och glykol hälls i ”cisternen”. 
Kvarlämna inte några fyllda fl askor/dunkar/
oljefi lter i ”miljöskjulet”.

Färg, färgrester och batterier ska återlämnas 
till SRV:s återvinningsstation. Batterier får 
inte lämnas på marken. 

Tom Knutsson, miljöombud

Ornö runt gick av stapeln 26/5 2012. Täv-
lingen växer i populäritet och i år var anta-
let anmälda båtar drygt 230 st. En härlig 
blandning av stort och smått, av enskrov och 
fl erskrov. Vädret var allra bästa tänkbara med 
vindar mellan 4 - 10 m/s nordligt vridande 
mot nordväst. 

Från VBS hade vi två ekipage i form av 
undertecknad och familjen Sagner i OE 36. 
Tyvärr fi ck vi inte starta i samma startgrupp 
då Calluna i år hade trott sig sakna gastar 
och därför ställde upp utan gennaker i famil-
jeklass. Familjeklassen innehöll 16 båtar där 
en alldeles ny Elan 340 på pappret skulle vara 
snabbaste båt. 

Vi fi ck dock en bra start och kunde ta led-
ning i starten och hela fältet (inte konstigt 
då vi var första startgrupp). En ledning som 
faktiskt höll sig ända in på Mysingen då vi 
seglat ca 80 % av sträckan. Då passarade en 
TP52:a oss och på sista kryssen fi ck vi se oss 
omseglade av totalvinnaren på SRS, La dolce 
vita. Dock blev vi tredje båt i mål och vin-
nare av vår klass och 23:a total. För Sagners 
slutade äventyret med en 17:e plats i LYS 2 
och en 106:e plats i totalen. 

Se www.ornorunt.se för bilder, resultat och 
fi lmer. Ornö Runt är en segling som varmt 
kan rekommenderas inför 2013! 

Staff an Ljung

Ornö runt

Höstsegling 8 september
Årets sista chans  ll tävlingssegling går lördag 
8 september. Samling i VBS klubbstuga kl 9. för 
anmälan och skepparmöte.
Deltagandet är avgi  sfri  ! Ta chansen!

Foto: Staff an Ljung
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Då starten gick verkade alla utom Sagnérs i 
OE 36 ha tagit sovmorgon! Sagnérs tog där-
med en klar ledning i fältet. Jagandes bakom 
kom fj olårsvinnaren Johan Petersen Mamba 
311, Hans Jevrell i sin ombyggda Murena 30, 
Etienne B. i sin First 31.7, Kjell Holmstedter 
i IF och straxt därefter Åke Nellmer i Inferno 
29.

Sagners kunde genom sin kalasstart behål-
la ledningen av fältet ända in genom Stora 
Skramsö då man enligt uppgift fi ck problem 
med gennakerfallet vilket resulterade i att 
OE36 tillfälligt förvandlades till trålare! Det-
ta smärre missöde gjorde att Etienne kunde 
passera och blev första båt på seglad tid.

Som nummer tre kom Hans farande i sin 
Murena 30 och fj ärde båt i mål blev Johan i 
Mamba 311. Efter kort väntan kom Åke In-
ferno 29 och som sista båt i mål kom Kjell i 
sin IF.

Efter målgång vidtog korvgrillning och 
prisutdelning där deltagarna fi ck många och 
fi na priser som sponsrats av Båtaccenten (se 
www.bataccenten.se) och If Skadeförsäkring 

(se www.if.se). Prisutdelningen förgylldes i 
vanlig ordning av segrarnas/seglarnas fanfar 
utförd av Åke Nellmer.
Resultat Muskö Runt 2012:
1. Hans Jevrell (GBBK) Murena 30 seglad 
tid 280.28 minuter omräknat 294.013
2. Kjell Holmstedter (VBS) IF seglad tid 
291,26 omräknat 296,22
3. Sagners (VBS) OE 36 seglad tid 266,82 
omräknat 299,90
4. Etienne B (DBK) First 31.7 seglad tid 
260,17 omräknat 309,60
5. Johan Petersen (VBS) Mamba 311 seglad 
tid 283.1 omräknat 313,39
6. Åke Nellmer (VBS) Inferno 29 seglad tid 
289.27 omräknat 317,32

Jag vill passa på att göra reklam för vår av-
slutningssegling som kommer att gå av sta-
peln 8/9. Välkomna!

Staff an Ljung, seglarombud VBS
070-266 29 34

Muskö runt

Foto: Staff an Ljung
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50 års jubileum
Ingen har väl missat att föreningen fyllt 50 
år. I förra numret fanns några återblickar 
från tiden som varit. Hur är det om 25 eller 
50 år? Någon som vågar spekulera? Skicka 
gärna bidrag till informationsbladet.

I samband med sjösättningen fi rade vi med 
tal, fanfar och tårta. Några bilder här bred-
vid.

Även om en och annan ibland har känt 
tvekan och uppgivenhet kring föreningens 
funktion och framtid, så visar medlemsenkä-
ten en stark vilja till fortsättning.

För egen del tycker jag att VBS, när man 
jämför, präglas av funktion, trivsel och ett 
genomgående lugn. Det är mycket bra. Även 
om allt inte är helt perfekt.

Ungefär som våra trevliga båtar således, 
som ju heller aldrig tycks bli helt perfekta....

Redaktören

Foto: Red
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Kalendarium, resten av 2012

Båtliv
Fram till 1 oktober?
Seglingstävling 8 september
Upptagning
6, 7 och 13 oktober. Reservdag 14 oktober.
Informationsbladet
  Manusstopp Utgivningsdag 

Nr 4  12 oktober 9 november
Nr 1 2013 11 januari 4 februari

Beröm, förtretligheter och önskemål
Bryggrepara  on
Jag och många andra medlemmar vill fram-
föra ett stort beröm och konstatera det fi na 
arbete som alla som medverkat i detta ut-
fört. Vi skall dock inte glömma bort att vi 
är många fl er inom VBS som kan bidra med 
arbetsinsatser på olika sätt. Det är dags att vi 
i hög grad ställer upp nu om VBS skall hållas 
fl ytande.

Skärpning VBS-medlemmar
Jag har i sommar besökt vår båthamn många 
gånger. Nästan vid varje tillfälle har jag kon-
staterat att stora grinden och grinden på 
bryggan (inte lika ofta) varit olåsta.
Man börjar tröttna på att nästan vara grind-
vakt i Östnora. Gör ni på samma sätt vid 
bostaden när ni exempelvis kör ut ur gara-
get dvs låter garageportarna stå öppna? Hur 
svårt kan det då vara att låsa grindarna efter 
sig? En avsevärd förbättring efterlyses.

Användning av våra båtramper
Det är bestämt att en avgift (200:-) skall tas 
ut av icke VBS medlem vid brukande av ram-
perna. Detta gäller under sommarsäsongen. 
Hur är detta tänkt att fungera och vilka ru-
tiner och instruktioner gäller? Får VBS in 
några avgifter på detta sätt. Kan inte kon-
statera i tidigare räkenskaper att avgifter av 
detta slag bokförts. Mycket intressant om ett 
fylligt svar kan lämnas i denna fråga. Gärna 
i VBS info.

Utrustning för båtvakterna
Jag har sedan länge konstaterat att väl fung-
erande handlampor saknas. Fortfarande var 
detta fallet vid mitt eget vaktpass tidigare 
under säsongen och någon förändring har 
inte skett i skrivande stund. Det är därför ett 
stort önskemål att utrustning av hög klass in-
köps snarast möjligt.

Leif Lööw, båtplats 131

Korven, pappret och spaden
Du har väl en liten spade i båten?

Att hälla skiten i vattnet har ju visat sig att 
inte vara så lyckat. I alla fall inte i våra natur-
hamnar och närskärgård.

Så gör det på land! Det gör de fl esta.
Men ack så trist det är med pappret i natu-

ren på våra fi na öar!
Så lätt det är att gräva ner skiten och papp-

ret.
Se till att du och de dina gör det!

Redaktören
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Försäkringsansvarig
Staff an Ljung

Manusstopp 12 oktober
Utgivningsdag 9 november


