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Varför denna hårdhänta uppmaning, 
med visst ursprung från andra världskriget?

Jo, i detta nummer kommer Du att upptäcka en styrelse  
som behöver nya ledamöter 

och en bryggrenovering som behöver hjälp.
Har Du lite tid till styrelsen eller  

kan Du ställa upp med ett eller två dagsverken, hör av dig!
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Ordföranden har ordet

Hösten har kommit och vi har redan haft någ-
ra dagar med hårt oväder. Vi har haft tur med 
bra väder vid våra torrsättningsdagar och inga 
olycksfall eller olycksfallstillbud har rapporte-
rats. I år var sista upptagningen lördagen den 
8 oktober. Det var en vacker dag med lite vind 
och trots bara några grader på morgonen blev 
dagen riktigt bra

Trots en del mankemang med båtmotorer 
som inte ville starta har allt gått bra, stort tack 
till våra yrkesskickliga kran- och traktorförare.

Tack också alla VBS-funktionärer med Len-
nart Andersson och Tommie Boholm i spetsen 
som möjliggjorde att våra torrsättningar har 
fungerat så bra.  Flera medlemmar har också 
uttryckt sin uppskattning över den lunchmat 
som serverades för att underlätta upptagning-
en.

Ett speciellt tack till alla i styrelsen, ombud 
samt medlemmar som har gjort stora insatser 
för VBS under året t.ex. ekonomi, adminis-
tration, dataregister, BAS-projektet, stugstäd-
ning, gräsklippning, information, hemsida, 
VBS-info, vaktlistor, ekonomi, båtplatser, båt-
köhantering, miljöinspektioner, nyckelhante-
ring, segeltävlingar, motorbåtskurs, mastskjul, 
lastvagnar, vinsch, låsanordningar, bryggor, 
bortforsling av batterier från sjöbotten, bojbe-
siktningar, sjö- och torrsättningar m.m. 

Ja, listan på allt jobb som har utförts är oer-
hört mycket längre och mycket sker i det tysta.

Tack skall ni alla ha och jag hoppas att vi inom 
klubben kan fortsätta att vara generösa och 
hjälpsamma mot varandra i vår båtgemenskap.

Vi kommer att påbörja bryggrenovering-
en så kontakta Pelle Asplund och erbjud 
din hjälp. Pelle är projektledare och kom-
mer att leda arbetet som kommer att starta 
när isen är gångbar och vi lättare kan byta 
ut bryggplankorna.

Jag har också märkt att en del medlemmar 
har glömt att märka sina båtar/båtställningar/ 
master med kontaktuppgifter.

I klubben har vi nu tagit fram pennor som 
man kan låna med märkningsmaterial som 
inte försvinner eller bleknar bort. Om något 
skulle hända er båt under vintern måste vi 
kunna kontakta er på ert mobilnummer/tele-
fonnummer.

Vid torrsättningen har vi sett att ett antal bå-
tar väger mer än vad ni tror.

Ni som nu har fått aktuella viktuppgifter via 
kranföraren använd de nya uppgifterna. Det 
är viktigt för oss vid torr- och sjösättningen att 
ha någorlunda korrekta viktuppgifter så att inga 
olyckor inträffar. Kranbilens placering och lyft- 
aktiviteter är beroende av dessa uppgifter.
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Jag vill också passa på att påminna er om 
vad vi alltid brukar säga till er i årets sista 
VBS-info!

Du som tänker ha båten kvar i sjön efter 15 
november måste tala med hamnkapten om var 
du kan ligga och dessutom skriva upp dig som 
vinterliggare i klubbstugan. Allt detta för att 
vi skall kunna kontakta dig om något händer 
med din båt och för att bryggorna inte skall 
skadas. Vid flytbryggan får man absolut inte 
ligga kvar. Den klarar inte påfrestningarna av 
storm, vågor och is om det ligger båtar vid den.

Varje höst och vinter kommer det alltid ett 
antal stormar så förankra din båt säkert i vag-
gan. Ifall det regnar mycket kan marken un-
dermineras och orsaka att båten välter, så se till 
din båt med jämna mellanrum så kan du för-
hindra skador både på din och grannens båt.

Vi ses på årsmötet i februari 2012, och du, 
kontakta valberedningen i god tid att du 
vill göra en insats för VBS i styrelsen eller 
som något ombud!

Kenneth Svensson

Rapport från Hamnkapten

Torrsättning är nu avslutad allt har gått bra. 
Jag vill samtidigt tacka all personal som har 
varit inblandad på något sätt för hjälpen, ingen 
nämnd ingen glömd.

Glöm inte ett
Märk vaggor och master med namn och tele-
fonnummer. Då kan du nås om något skulle 
hända.

Glöm inte två
Ta hem alla bryggtampar. Ligger en tamp i 
vattnet när det fryser kan bryggan slitas sön-
der. Och när bryggan renoveras blir det nästan  
omöjligt att hålla reda vems som är vems om 
något ligger kvar.

Hamnkapten
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Hjälp!
Nu är det akut brist på styrelsemedlemmar. 
Vid nästa årsmöte är det många som avgår 
bl.a. ordförande Kenneth Svensson. 

Det behövs nya krafter i styrelsen, så kom 
igen nu ni som är intresserade, gör en insats 
och anmäl ert intresse till mig.

Tommy Gileborn, VBS valberedning, 
telefon 070 412 19 38  
epost tommy_ostnora@hotmail.com  

Upprop till bryggarbete i vinter!
Bryggorna i Östnora behöver repareras!

Styrelsen söker medlemmar som kan grov-
snickra och är villiga att hjälpa till med reno-
veringen av  bryggdäcket på bryggorna i Öst-
nora!

I vinter när isen har lagt sig, skall vi riva ca en 
5:e del av det gamla bryggdäcket på bryggor-
na i och ersätta med nytt bryggdäck. Vi söker 
medlemmar som är villiga att ställa upp och 
arbeta med detta. Att renovera alla bryggdäck-
en i Östnora ligger i en 5-årsplan med början 
nu i vinter. Den första delen av arbetet startar 
när isen är så stark att den är gåbar. Vi behöver 
namn och telefonnummer till de medlemmar 
som är villiga och kan hjälpa till. Pelle Asplund 
är utsedd av styrelsen som projektledare för ar-
betet och kommer att kalla de personer som 
anmäler sig till lämpliga arbetsgrupper. 

Du anmäler dig till VBS sekreterare, Ann-
Marie Klotz på mail ann-marie.klotz@telia.
com eller till Pelle Asplund på telefon 0708-
772602. Lista sammanställs på de medlemmar 
som hör av sig för att hjälpa till. Pelle får listan 
i god tid innan arbetet påbörjas.

Har du en eller annan dag över, hjälp gärna 
till!

VBS Styrelse
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Några råd och tips inför och efter upptagningen (från Benns hemsida)
De flesta har nu förstås gjort det mesta, men 
kanske finns här ändå lite att lära?

1. Olje- och filterbyte 
Du bör byta olja och filter minst en gång per 
säsong, vanligtvis på hösten i samband med 
upptagning. Fördelen är att motorn står med 
färsk olja över vintern. Gammal olja kan ef-
fektivt bryta ner motorn. Byt oljefilter, använd 
originalfilter. Filtret har till uppgift att rena ol-
jan från sot och metallpartiklar och förhindrar 
samtidigt onödigt motorslitage. Ett original-
filter är utprovat och rätt dimensionerat med 
avseende på mått och volym, för respektive 
motortyp.

Gör så här!

Starta motorn då båten ligger vid bryggan. 
Låt motorn komma upp till arbetstemperatur. 
Stäng av motorn, drag ut oljestickan och för in 
en oljelänspump i hålet och pumpa ur oljan. 
Använd ett kärl med volymangivelse så att du 
är säker på att du får ut all gammal olja.

Särskilt samlas slagg i botten på sumpen. 
Försök därför att suga ut så noga som möjligt. 
Använd en filtertång för att få av oljefiltret som 
kan sitta ganska hårt. Ha en trasa och burk i 
beredskap så minimerar du spill. Därefter tar 
du lite olja på gummiringen som sitter på fil-
tret, det smörjer samt gör det lättare att dra 
åt för hand. Montera på det nya originalfiltret 
och dra åt det med handkraft. När du känner 
motstånd så drar du cirka ett halvt varv till. 
OBS! Använd ej filtertång.

När filtret är på plats är det dags att hälla på 
rätt volym ny original motorolja. Tänk även på 
filtrets volym när du häller på. Låt oljan sjunka 
ner och kontrollera med mätstickan innan du 
startar motorn igen. Starta sedan motorn. Låt 
den gå ett tag så att den nya oljan kommer åt 
överallt. Kontrollera ev. läckage kring oljefil-
tret. Stanna motorn och kontrollera efter en 
stund oljenivån.

2:1. Konservering av kylsystem - sjövatten-
kylda motorer
Ett rätt underhållet och regelbundet kontrol-
lerat kylsystem minimerar risken för över-
hettningsskador. Den största orsaken till att 
motorns kylkanaler rostar är undermåliga 
konserveringar. Då motorn är tom på vatten 
och det finns syre i kanalerna är grogrunden 
för rostangrepp som störst.

Det spelar då mindre roll om motorn är sjö-
vattenkyld eller färskvattenkyld. För att und-
vika frostsprängningar och korrosionsskador 
under uppläggningsperioden är det viktigt att 
du också konserverar kylsystemet när båten är 
upptagen. OBS! Konservering av kylsystemet 
bör du göra på land, då det annars finns risk 
för vattenintrång i båten.

Gör så här! Sjövattenkylt system

Principen för konservering av kylsystemet är att 
kanalerna måste ”spolas igenom” och därefter 
tappas ur. Lossa sugledningen från sjövatten-
pumpen på insidan. Anslut sedan en ny slang 
till sugledningen och dra den till en spann som 
hela tiden fylls med sötvatten. Det är mycket 
viktigt att kontrollera att sjövattenpumpen inte 
går torr. Impellern kommer då att gå sönder 
och skada på motorn kan bli en konsekvens. 
Det är även mycket viktigt att sjövattenpum-
pen verkligen suger själv. Man får absolut inte 
ansluta en spolslang som med tryck sprutar in 
vatten i motorns kylsystem.

Kör motorn på tomgång, cirka 10-15 min el-
ler tills dess att motorn har nått tillräcklig tem-
peratur och termostaten öppnar sig. Genom 
att låta motorn gå ett tag så sköljs allt slam och 
salt ur motorn. Stäng därefter av motorn. Stick 
ner sugledningen i blandningen av vatten och 
glykol. Placera spannen vid avgasutsläppet. På 
så sätt tas glykolblandningen tillvara och kan 
cirkulera flera gånger i motorn. Efter några 
minuter är det klart. Stäng då av motorn igen 
och låt den kvarvarande glykolblandningen 
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strumentpanel så kan du se om motorn hål-
ler rätt arbetstemperatur. För hög temperatur 
beror ofta på igensatta kylvattenintag, kylvat-
tenkanaler, värmeväxlare eller defekt impeller. 
För låg kylvattentemperatur beror ofta på en 
defekt termostat.

Det är enkelt att kontrollera om termostaten 
fungerar som den skall: Montera loss termo-
stathuset och plocka ur termostaten. Notera 
det gradtal som står instansat. Lägg termosta-
ten i en kastrull med vatten tillsammans med 
en stektermometer. Kontrollera att termosta-
ten öppnar vid det gradtal som du noterade. 
Om inte, byt termostaten.

4. Impellern
Impellern pumpar kylvatten genom motorns 
kylsystem. Man kan säga att impellerpumpen 
är motorns hjärta. Det är därför väldigt viktigt 
att se till att Impellern är av god kondition. 
Dock bör man byta Impellern minst vartannat 
år. Gummi åldras och blir hårt. En gammal 
impeller är därför inte lika effektiv som en ny. 
För att bibehålla impellerns spänst så kan man 
göra på följande vis: Lossa sjövattenpumpens 
lock och ta ur Impellern. Observera att detta 
görs efter konserveringen. Försök att ta ur den 
med händerna. Om det inte går så använd po-
lygrip eller ett par skruvmejslar. Använd dock 
verktyg med försiktighet så att inte impeller 
eller pump skadas. Spola ren Impellern i söt-
vatten och förvara den mörkt i en tillsluten 
plastpåse under vinterhalvåret.

5. Kylvattenslangar / avgasslangar
Eftersom gummi blir sprödare när det åldras 
så bör du då och då kontrollera att inga sprick-
or har uppstått i slangarna. Det räcker inte 
bara att se på slangarna, utan man måste vrida 
och dra i dem för att ev. sprickor skall synas. 
Läckande kylvattenslangar är en säkerhetsrisk 
som kan orsaka överhettning av motorn, eller 
att motorn vattenfylls. Läckande avgasslangar 
kan ge farliga avgaser ombord samt förorsaka 
vattenintrång i båten. Innan båten får vila över 
vintern så ser du noga över kylsystemets och 

vara kvar i motorn. Den ger ett frysskydd och 
samtidigt en konserverande hinna på kylvat-
tenkanalerna. Kontrollera och rensa ev. sjö-
vattenfilter. Om motorn skall skyddas under 
längre tid än normalt kan man med fördel an-
vända emulgerande konserveringsolja. Gör då 
på samma sätt som ovan men töm systemet 
eftersom konserveringsoljan inte ger något 
frysskydd.

2:1. Konservering av kylsystem - färskvattenkyl-
da motorer

Ett rätt underhållet och regelbundet kontrol-
lerat kylsystem minimerar risken för överhett-
ningsskador. För att undvika frostsprängningar 
och korrosionsskador under uppläggningspe-
rioden är det viktigt att du också konserverar 
kylsystemet när båten är upptagen.

OBS! Konservering av kylsystemet bör du 
göra på land, då det annars finns risk för vat-
tenintrång i båten. Den färskvattenkylda mo-
torn har två kylsystem: Ett sjövattenkylt sys-
tem, där oljekylare, värmeväxlare och på vissa 
motorer även avgasrör konserveras på samma 
sätt som för den sjövattenkylda motorn. Mo-
torblock och topplock är däremot kylda med 
färskvatten. Detta system kyls i sin tur av sjö-
vattnet i värmeväxlaren.

Gör så här! Färskvattenkylt system

Kontrollera fryspunkten på det interna kyl-
systemets kylvätska med en glykolmätare och 
fyll på vid behov. Kylvätskeblandningen för-
lorar sina korrosionsskyddande egenskaper ef-
ter hand och bör bytas ut minst vartannat år. 
Kontrollera och rensa ev. sjövattenfilter. Kon-
servera den sjövattenkylda delen på samma sätt 
som vi har beskrivit ovan. Kontrollera vätske-
nivån på färskvattenkylsystemet i expansions-
tanken. Kontrollera att alla avtappningskranar 
och proppar är stängda. Vissa motorer har zin-
kanoder i värmeväxlaren. Dessa måste skruvas 
ur och kontrolleras. Zinkanod skall bytas om 
50% är bortfrätt.

3. Termostaten
Om du har en temperaturmätare på din in-
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avgassystemets slangar och slangklämmor. Byt 
ut de slangar som inte känns mjuka, elastis-
ka och smidiga. Byt även de som har synliga 
sprickor. Dra samtidigt åt alla slangklämmor.

6. Drivremmar
Kontrollera några gånger per år att drivrem-
marna för generator och färskvattenpump är 
rätt spända. Du skall kunna trycka ner rem-
men cirka 10 mm mitt emellan remskivorna, 
varken mer eller mindre. Kontrollera remspän-
ningen efter några timmars körning. Du bör 
även kontrollera remmens utseende innan vin-
tervilan. De får inte vara spruckna eller fransi-
ga. En felfri drivrem ger bättre laddningseffekt 
på generatorn och minskar samtidigt risken 
för överhettning. Det bör alltid finnas en extra 
rem i beredskap ombord.

7. Bränslesystemet
När du kontrollerar och servar bränslesystemet 
är det ur säkerhetssynpunkt viktigt att du är 
noggrann och hela tiden använder originalde-
lar. Det är speciellt viktigt att du inte får in 
någon smuts i det mycket känsliga bränslesys-
temet. Vid upptagningen så skall man se till 
att antingen ha tanken full med diesel eller 
så skall den vara helt tom. Anledningen till 
detta är att man på så sätt minskar risken för 
kondens och därmed vatten i bränslet, vilket 
leder till problem våren efter. Om du har ett 
extra monterat bränslefilter med vattenavskil-
jare mellan motor och tank så skall ev. vatten 
dräneras innan vintervilan. De gamla bräns-
lefilterna låter du sitta på. Dessa byts på våren 
innan sjösättningen. Om du har haft problem 
med smuts i bränslet och igensatta filter under 
säsongen är det ett gyllene tillfälle att nu under 
vintern noggrant rengöra bränsletanken.

8. Elsystemet ombord.
Sjöluften är en tuff driftsmiljö för ett elsystem, 
då detta utsätts för både hög fuktighet och 
salthalt. Av dessa anledningar kan elsystemet 
ombord drabbas av krypströmmar, oxidering 
och spänningsfall om du inte underhåller sys-

temet regelbundet. Kontrollera och se till att 
ledningar inte är skadade eller utsatta för slag-
vatten. Det finns annars risk för att läckström-
mar kan komma ut till motor/drev eller slag-
vatten i kölsvinet. Om läckströmmarna slår ut 
det galvaniska korrosionsskyddet kan det på 
kort tid uppstå svåra korrosionsskador.

Gör så här! 
Lossa batterikablarna, rengör kabelskorna och 
smörj in dem med fett avsett för poler. Kon-
trollera elektrolytnivån och ladda upp batte-
riet.

Eftersom ett batteri självurladdar när det inte 
används bör du underhållsladda batteriet ett 
par gånger under vintern. Urladdningen på-
skyndas ju varmare batteriet förvaras. Lämp-
ligen förvaras därför batteriet i ett kallförråd, 
balkong eller dyl. Om det är fulladdat så kan 
det sitta kvar i båten. OBS! Ett batteri tar 
skada av att vara urladdat en längre tid, och 
ett urladdat eller dåligt laddat batteri kan för-
störas genom frysning. Torka rent smutsiga 
och fuktiga kablage. Spraya kopplingspunk-
ter, kontakter och säkringsplintar på motorn 
och under instrumentbrädan med Volvo Penta 
universalolja. Lossa och rengör alla kopplings-
punkter som är oxiderade.

9. Ventilation under vintervilan.
Var noga med ventilationen under upplägg-
ningsperioden. Luften måste kunna cirkulera 
i båten. Låt dörrar och luckor vara öppna så 
undviker du kondens och mögel. Detta gäl-
ler även luckan till motorrummet. Passa även 
på att tvätta rent under och bredvid motorn. 
Använd avfettningsmedel. Ett rent motorrum 
är en förutsättning för hög säkerhet ombord. 
Dessutom luktar det mindre olja och service-
arbeten blir trevligare att utföra.

 
För varje motor finns det en instruktionsbok som 
innehåller mer detaljerad information. De tids-
intervaller som anges ovan är endast generella 
riktlinjer och varierar mellan olika motortyper. 
I instruktionsboken finns intervaller angivna för 
just din motor.
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Svenska Båtunionens teknik och besiktnings-
kommitté har tagit fram en broschyr för egen-
kontroll av båtar.
I broschyren finns en tabell för alla punkter som 
bör kontrolleras och dessutom en genomgång av 
särskilt viktiga frågor.
Bra uppställd och lätt att följa.
Rekommenderas!
Finns på www.vbs-ostnora.se
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Kalendarium 2012

Årsmöte
20 februari

Sjösättning
Beslutas när vi vet något om isläget.

Båtliv
15 maj till 15 september?

Upptagning
Beslutas senare

Informationsbladet
  Manusstopp Utgivningsdag 

Nr 1  11 januari 4 februari 
Nr 2  8 mars 2 april
Nr 3  10 augusti 6 september
Nr 4  12 oktober 9 november

Din e-postadress behövs!
Föreningen behöver din epostadress!

Idag har föreningen epostadress till cirka 60 
procent av medlemmarna. Vi tror att mer än 
90 procent av medlemmarna har epostadress 
och också håller koll på sin epost.

Har föreningen epostadsresser finns många 
möjligheter till förenkling. Snabba meddelan-
den och fakturor, ja även medlemsbladet kan 
skickas via eposten.

Enbart för medlemsbladet skulle det vara 
många timmars besparing om 90 procent av 
medlemmarna fick bladet via eposten. Och en 
hel del kronor billigare.

Inga beslut är fattade, men diskussionen på-
går. Det finns alla skäl att förenkla föreningens 
administration, som ju i huvudsak sköts med 
frivilliga krafter. Som hellre kan användas till 
annat nyttigt för föreningen.

Så skicka din epostadress till:

gamla_sotinge@telia.com

Har du bytt epostadress och glömt att 
meddela så skicka genast en rättelse!

Varför bara 
två segel?
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Försäkringsansvarig 
Staffan Ljung

Manusstopp 11 januari 
Utgivningsdag 4 februari


