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Ägare:  
Västerhaninge Båtsällskap, 
Box 91, 137 22 Västerhaninge 
Bg.nr. 5703-9125 
Organisationsnummer: 
812401-1605 
 
Redaktör och  
ansvarig utgivare:  
Tom Knutson, tel 070 –5551205, 
Långvägen 27, 137 55 Tungelsta, 
t.l.a.knutson@hotmail.com 
 
Västerhaninge 
Båtsällskaps styrelse  
och dess ombud 
 
Ordinarie ledamöter: 
Ordförande/ 
Motorbåtsombud,  
Kenneth Svensson, 
tel:08-7227274, 070-5949444,  
Tjärbrännargränd 6 a, 
122 43 Enskede,  
kenneth44@gmail.com 
 
Sekreterare, 1:  
Mats Markgren, tel: 08-
50040770, Östnoravägen 10,  
137 91 Västerhaninge 
mats.markgren@conceptumab.se  
 

Sekreterare, 2: 
Ann-Marie Klotz, tel:08-
50023517 Stationsvägen 4,  
137 38 Västerhaninge, 
 
Kassör: 
Birgitta Lang,  
tel:08-50021936, Pusshagen 106, 
136 53 Haninge, 
kassor@vbs-ostnora.se 
 
Hamnkapten:  
Lennart Andersson,  
tel 08-50025208, Plöjarvägen 144, 
137 40 Västerhaninge,  
lennart.h.a@gmail.com 
 
Vice hamnkapten/ 
webbmaster: 
Tommie Boholm, tel: 08-
50026442, Baljegränd 1, 13738 
Västerhaninge, tommie@qxx.se 
 
Ledamot/miljöombud: 
Pelle Asplund: tel 08-50040438, 
070-8772602, Box 2082,  
13702 Tungelsta 
 
 
 

Informationsblad Nr. 1 2011 Årgång 36 
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Suppleanter 
och utsedda ombud: 
 
Suppleant/båtplatsombud: 
Tommy Caspersson, 
tel: 08-50025056,Villavägen 236, 
137 38 Västerhaninge, 
tommy.caspersson@bredband.net 
 
Suppleant/seglarombud: 
Staffan Ljung, 08-81 26 21, 
Skärblackavägen 23, 
122 42 Enskede,  
staffan.ljung@if.se 
 

Suppleant/redaktör: 
Tom Knutson (kontaktuppgifter 
se ovan) 
 
Suppleant/ansvarig för  
uppbyggnad av BAS: 
Bertil Ericsson, tel:08-50023517 
Stationsvägen 4,  
137 38 Västerhaninge, 
bertil.b.ericsson@telia.com 

 

 
Båtköhanterare: 
Christer Huss, tel 08-500 315 79, 
070-388 7450, Kvarnvägen 19, 
137 56 Tungelsta 
 
Radioombud: 
Stefan Hansson, tel:08-
50037380, 070-5246400, 
Långvägen 28, 137 55 Tungelsta, 
info@rtl.nu 
 
Stugvärd: 
Lars Brauer, tel:08-50025495, 
Villavägen 92,  
137 38 Västerhaninge, 
Lars.Brauer@hotmail.com 
 
Västerhaninge Båtsällskaps 
klubbstuga, te1:08-50040370 
 

 
Informationsbladet utkommer med fyra nummer under år 2011 och 
distribueras till medlemmar i Västerhaninge Båtsällskap. 
 
VBS-webbadress: http://www.vbs-ostnora.se, eller 
http://www.vbs-östnora.se 
 
 
 
Omslagsillustration: Ingrid Wiken Bonde 
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Kallelse  
 

 
Härmed kallas Du till 

Västerhaninge Båtsällskaps  
ordinarie årsmöte  

Datum: Måndagen 21 februari 2011  
Tid: Klockan 19.30  

Plats: Ribbyskolans matsal 
Adress:  Nynäsvägen 3-5 Västerhaninge.  

VBS bjuder på kaffe och bulle 
 

VBS styrelse 
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Dagordning  
 
Dagordning vid Västerhaninge Båtsällskaps ordinarie årsmöte måndagen 
21februari 2011 klockan 19.30 i Ribbyskolans matsal. 
 
1. Mötet öppnas  
2. Upprättande av röstlängd  
3. Val av ordförande för mötet  
4. Val av sekreterare för mötet  
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
6. Frågan om mötets behöriga utlysande  
7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden  
2010-02-22 -- 2011-02-21 samt räkenskapsåret 2010-01-01 -- 12-31  
8. Revisorernas berättelse för samma tid  
9. Frågan om balansräkningens fastställande samt disposition av vinstme-
del  
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning  
 
11. Propositioner  
a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året 
b) Styrelsens förslag beträffande avgifter för 2011 
c) Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för 2011 
d) Styrelsens förslag till kostnadsersättning för ombud och styrelseledamö-
ter 
 
12. Motioner  
a) Eventuella motioner.   
 
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
14. Val av revisorer och revisorssuppleant  
15. Val av valberedning  
16. Avslutning 
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Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2010-02-22 -- 2011-02-21 samt räkenskaps-
året 2010-01-01 -- 12-31.  
  
Styrelsen har haft följande sammansättning:  
Kenneth Svensson, ordförande 
Mats Markgren, sekreterare 1 
Ann-Marie Klotz, sekreterare 2 
Birgitta Lang, kassör  
Lennart Andersson, hamnkapten 
Tommie Boholm, vice hamnkapten och webbmaster 
Pelle Asplund, ledamot och miljöombud 
Tommy Caspersson, suppleant och båtplatsombud  
Bertil Ericsson, suppleant och BAS-ansvarig 
Tom Knutson, suppleant 
Staffan Ljung, suppleant 
 
Av årsmötet utsedda revisorer och suppleanter 
Roger Hartonen, ordinarie  
Thomas Tholander, ordinarie 
Jan Augustsson, suppleant  
 
Av årsmötet utsedd Valberedning:  
Tommy Gileborn, sammankallande,  
Ove Andersson 
Leif Lööw 
Bo Eriksson 
Bibbi Limé  
  
Av styrelsen utsedda ombud: 
Stefan Hansson, radioombud     
Staffan Ljung, seglarombud  
Kenneth Svensson, motorbåtsombud 
Lars Brauer, stugvärd 
Christer Huss, båtkö-ombud 
Ann-Marie Klotz, nyckelombud 
 
Av styrelsen utsedd redaktör och ansvarig utgivare för informationsbladet: 
Tom Knutson redaktör  
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Av styrelsen utsedda och grupper: 
 
Brottsförebyggande gruppen: 
Lars Åkesson 
Tommy Åkerström 
 
Sjö- och torrsättningsgruppen: 
Christer Arvidsson 
Peder Hansson 
Peter Karlsson 
Tord Ljung 
Göran Sandberg 
Kenneth Svensson 
Tommy Åkerström 
Leif Jansson  
 
Stugvärd 
Lars Brauer 
Irene Bergkvist 
 
Vassröjargrupp 
Inge Wikström 
Rolf Carlsson 
Bernt Pettersson 
 
Bojgrupp 
Göran Sandberg 
Mikael Nylander 
Sten Gibsson 
 
Förrådsförmän 
Lars Åkesson 
Christer Arvidsson 
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Punkt 11 a Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2011 
 
Sjösättning den 30 april, 1maj och 7 maj (reservdag 8 maj) 
Torrsättning den 1,2 och 8 oktober (reservdag 9 oktober) 
Besiktning av kättingar på bojar samt byte av eventuellt skadade delar  
Översyn av flottörer till vissa Y-bommar 
Fortsatta underhåll av bryggor och mastkran 
Smärre förbättringar av mastskjulet 
Invändigt underhåll och upprustning av klubbstugan bl.a. golv för hydroforen 
Arrangera Muskö Runt  
Medverka i Kanonseglingen 
Planera för BAS-implementering 
Hemsidan moderniseras med anmälningsblanketter m.m. 
Diverse kurser i BAS 
Båtmekanikerkurs  
 
Punkt 11 b Styrelsens förslag beträffande avgifter för 2011. 
Presenteras på årsmötet.  
 
Punkt 11 c Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2011 
Presenteras på årsmötet. 
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Från styrelsen  
Västerhaninge Båtsällskap hade 528 medlemmar den 31 december 2010. Vårt ordi-
narie årsmöte hölls den 22 februari 2010, 34 medlemmar deltog i mötet. 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 11 protokollförda styrelsesammanträden.  
Samarbetet med Haninge Jolleseglare, Haninge kommun, Långgarn Östnora Marina 
Ideell Förening (LÖMIF), Haninge Sjöscouter och tomtägarna runt hamnen har va-
rit gott.  
Under verksamhetsåret har fyra ordinarie nummer av VBS informationen utgivits.  
 
Sjösättning ägde rum den 1 -2 och 8 maj samt torrsättning som ägde rum den 2,3 och 
9 oktober. Sjösättning och torrsättning har fungerat bra. Stort tack går till hamnkap-
tenen och hans funktionärer.  Elektriciteten på hamnplanen har varit inkopplad un-
der perioden 15 mars - 15 november och på mellan- och övre planen 15 mars – 15 
maj samt 15 oktober– 15 november. Sopcontainer har funnits på hamnplanen under 
en kortare period i samband med sjösättning. 
 
Vakthållningen har fungerat bra, trots några enstaka missar från medlemmar, som 
skulle gå vakt. Reserver har dock kunnat ersätta. Tyvärr har klubben och våra med-
lemmar råkat ut för en hel del onödig skadegörelse.  
Styrelsen anlitade även i år Länsparkerings Bevakning AB som under perioden 15 
juni till 15 augusti övervakade att de av årsmötet, styrelsen och LÖMIF fastställda 
parkeringsreglerna efterlevdes. Parkeringen på hamnplan har fungerat bra även denna 
sommar. 
Det löpande underhållet har skötts av styrelsen, hamngruppen och de av styrelsen ut-
sedda arbetsgrupperna, som ansvar för var sitt område. Grupperna har ett självstän-
digt ansvar för sitt område d.v.s. dels se vad som behöver göras, dels utföra det. Grup-
perna har skött sitt arbete mycket bra.  
Frågan om att eventuellt få en viss utökning av våra bryggplatser kommer vi nu att ta 
upp igen tillsammans med LÖMIF. I båtkön finns f.n. 120 medlemmar. 
Under verksamhetsåret har bl. a följande gjorts: rensning av gamla vaggor, järnskrot 
samt utgrävning och grusning av vaggagården, iordningställande av mastskjul, repara-
tion av bryggor och elstolpar, dykbesiktning av bojar, miljöinspektion av Södertörns 
Miljö- och Hälsoskyddsförbund, fortsatt uppbyggnad av BAS-registret, nya med-
lemskort i plast, uppdatering av hemsidan och diverse VBS-dokument, båtmekani-
kerutbildning samt omfattande korrespondens med myndigheter för att införa fart-
begränsning i området. 
          Fortsättning nästa sida. 
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Muskö Runt 2010 
I år gick Muskö Runt av stapeln redan lördagen den 29:e maj. Väderprognosen inför 
dagen talade om regn och runt 10 m/s. Detta i kombination med att många möjligen 
inte hunnit få båten helt i ordning gjorde att deltagarantalet denna blåsiga lördag 
stannade vid sju tappra besättningar.   
Endast en av de sju båtarna, Melges 24:an, anmälde sig med spinnaker/gennaker vil-
ket vindprognosen troligen var orsak till. 
På Mysingen skulle det bjudas på härlig undanvindsåka i friska vindar för att efter 
rundning av Snappudd och en halvvindsbog åter få kryssa hemåt på Horsfjärden. 
Starten gick enligt plan. Naturligt nog med tanke på olika båttyper spred sig fältet på 
kryssen söderut där Melges 24:an och Lady Helmsman Spec tog täten.  
Det visade sig att vinden var nyckfull och Stora Skramsösund bjöd på stora vrid och 
bitvis väldigt lätt vind. På Mysingen öppnade det upp med kraftig undanvind. Där 
kunde Melgesen med toppfarter runt 15 – 16 knop dra ifrån för att runda Snappudd 
i klar ledning. På kryssen in mot Horsfjärden kunde dock Ladyn knappa in varför 
dessa två kom relativt samlade in mot Östnora. Först i mål blev Matthias Fryksborn i 
Melges 24 cirka 4.5 minuter före Kåre Ljung i Lady Helmsman Spec, båda strax un-
der 4 timmar. Tredje båt i mål blev Erik Öberg varefter Rival 22 med vår Webmaster 
Tommie Boholm och Albin 78:an Idefix följde relativt tätt. Efter ett litet slag följde 
VBS klubbmästare Kjell Holmstedter i sin If och efter ytterligare en tid bror Ove 
Holmstedter i Scanmar 25. 
På omräknad tid vann Kåre Ljung i Lady Helmsman Spec med Johan Petersen i 
sin Albin 78:a Idefix på andra plats och Kjell Holmstedter i sin If på plats nummer 
tre. Efter seglingen vidtog prisutdelning, korvgrillning och trevlig samvaro. VBS tack-
ar. Båtaccenten och If Skadeförsäkring stod för bidragen till prisbordet och ser redan 
fram emot Muskö Runt 2011, preliminärt 11 juni 2011. 
 
Kanonseglingen 2010 blev tyvärr inställd p.g.a. Örlogsberga inte kunde få tillräckligt  
många båtar att ställa upp. 
 
Årets klubbmästare blev Kåre Ljung. 
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Ut- och inträden av medlemmar i VBS liksom byten av båtplatser har varit av ungefär 
samma omfattning som föregående år. Av hamnens 311 platser var 50 stycken sä-
songsuthyrda.  
 
Ekonomin har under perioden varit god. VBS räkenskaper för perioden 2010-01-01 -
- 12-31 kommer att presenteras på årsmötet. 
 
Sammanfattningsvis har det mesta fungerat bra under verksamhetsåret och styrelsen 
tackar alla medlemmar och funktionärer som ställt upp och hjälpt till med arbetet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
            För styrelsen 
            Kenneth Svensson 
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Motion 
Till årsmötet för Västerhaninge båtsällskap februari 2011 
 
Rimliga avgifter för vinter respektive sommarplats 
 
Föregående årsmöte höjde avgifterna med 40 procent för dem som enbart har vinter-
plats och med 5-10 procent för de som har både vinter- och sommarplats (för de van-
ligaste båtstorlekarna). Den stora höjningen för oss som bara har vinterplats har för-
vånat! 
Framför allt har vi reagerat på att det – för de vanligaste båtstorlekarna – är en myck-
et liten skillnad mellan att bara ha vinterplats och att både ha vinter- och sommar-
plats. Den som t.ex. har båt med längd *bredd på 20-26 kvadratmeter betalar 1400 kr 
för enbart vinterplats och 1500 kr för både vinter- och sommarplats. Dvs. i praktiken 
bara 100 kr sommarplatsen! Det tycker inte jag är rimligt. Vi som inte har haft för-
månen att få sommarplats vid Östnora har ju dryga kostnader för sommarplats någon 
annanstans plus andra nackdelar med att ha vinter och sommarplats på olika ställen. 
Det bör vara en rimlig skillnad mellan att bara ha vinterplats och att ha både sommar 
och vinterplats. 
Därför föreslår jag att betalningssystemet görs om så att det sätts separata och rimliga 
avgifter för vinter- respektive sommarplats och att därmed de som har både det ena 
och det andra får betala de avgifter som årsmötet beslutar för respektive platstyp.  
 
9 januari 2011 
 
Ragnar Malmborg 
Tengdahlsgatan 21, 11648 Stockholm 
070-39 29 520 
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Kurs i motorkunskap tisdagskvällar, 4-5 gånger 

Vi har mottagit intresseanmälningar men kan ta emot några/någon till. Kursen be-

handlar hur man sköter sin motor (inom- och utombordare) på bästa sätt. 

Intresserade medlemmar anmäler sitt intresse till Kenneth Svensson. 

E-mail: kenneth44@gmail.com 

FOTO: Tom Knutson 
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Reflektioner från VBS-medlem 

En solskenshistoria 
Det var lördagen den 18 september 2010. Regnet öste ner. Jag hade 
tvättat däcket på min båt och höll på att plocka ihop högtryckssprutan 
i bilen när två unga grabbar kom fram och säger: ”Vi har hittat en 
plånbok på parkeringsplatsen, kan vi lägga in den i er klubbstuga så 
att ägaren får den tillbaka?”  

En kamrat från någon ö utanför, visste inte vilken, skulle hämta dem 
med båt för att gemensamt åka ut och fiska. Vi gick in i klubbstugan 
öppnade plånboken, som innehöll körkort, ID-kort med flera kort och 
pengar, vet inte hur mycket.  

Via 118118 fick vi genom körkortet fram mobilnumret till damen 
som tappat plånboken. Hon sade: ”Lägg den på bordet i stugan så 
hämtar min man den senare”. Vi kom istället överens om att gömma 
den i en hurtslåda.  

Vad jag, en gammal gubbe som kanske tänker mycket men långsamt, 
missade var namn och telefonnummer till de två ärliga tonåringarna. 
Skulle naturligtvis meddelat ägaren av plånboken vem som hittat den. 
Jag tycker att de är värda ett stort tack och hittelön. Känner du igen 
historien kanske vi i efterhand kan få kontakt med grabbarna. Hör i så 
fall av dig till mig genom VBS Styrelse. Jag har telefonnummer kvar 
till ägaren av plånboken. Visst finns det ungdom av högsta kvalitet!  

            Bosse Eriksson 
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Meddela ditt personnummer 
För att rutinerna för VBS administration av bland annat medlemmarnas 
fakturor etc. ska fungera så är det viktigt att kassören har tillgång till med-
lemmarnas personnummer. Det är dock så att dessa fattas för flera med-
lemmar. Likaså behövs aktuella e-postadresser. 
Om du vet med dig att du inte lämnat dessa uppgifter gör det då till: 
kassor@vbs-ostnora.se 
 

Observera gällande VBS medlemskort! 
Korten är gjorda av plast och klarar UV-strålning bra utan blekning. Där-
emot klarar inte korten  att utsättas för stark värme. Detta gäller alla plast-
kort som då blir mjuka och vrider sig. Eftersom vi planerat att använda 
medlemskorten i ca 4 till 5 år så gäller det att vara extra rädd om kortet.  
 
När kortet används som parkeringskort i bilen vid hamnplanen. 
Detta gäller de medlemmar som erhållit båtplats och erhållit ett årsmärke 
som skall klistras på medlemskortet, som visar att du har rätt att stå parke-
rad på hamnplanen under den period som bevakningsbolaget är på plats. 
Under den tiden måste kortet ligga väl synligt på instrumentbrädan så att 
du inte erhåller några böter. Placera aldrig kortet permanent i bilrutan 
utan försök att lägga kortet på instrumentbrädan när du väl är på plats. 
Om du ändå lägger kortet på instrumentbrädan under bevakningstiden, så 
ta bort medlemskortet därefter och lägg det i exempelvis i plånboken.  
Åter igen var rädd om medlemskortet, kasta inte bort det om du fortfaran-
de är medlem! 
 
           Ann-Marie Klotz 
           Nyckelombud 
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Anslagstavlan 

B FÖRENINGSBREV VÄSTERHANINGE 
BÅTSÄLLSKAP 

BOX 91 
137 22 VÄSTER-

HANINGE 
 

Nästa nummer av  
VBS-Info 
kommer ut den 28/3 
Manusstopp är den 5/3 
Sänd ditt manus till: 
Tom Knutson 
Långvägen 27 
137 55 TUNGELSTA 
t.l.a.knutson@hotmail.com 

Om du har flyttat! 
Glöm inte att meddela din nya 
adress samt e-postadress till VBS-
kassör  Birgitta Lang,  
tel:08-50021936, Pusshagen 
106, 136 53 Haninge, 
kassor@vbs-ostnora.se 


