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Ägare:  
Västerhaninge Båtsällskap, 
Box 91, 137 22 Västerhaninge 
Pg nr 283089-1 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,  
t.v båtköhantering:  
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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2010 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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Årsmötet 2010 är nu avklarat. Styrelsen har nu fått in två nya medlemmar. Ann-
Marie Klotz, som tidigare har gjort ett gott arbete i valberedningen, tog nu steget 
in i styrelsen. 
Tom Knutson, vår eminenta redaktör, går in som suppleant i styrelsen. Vi hälsar 
både Ann-Marie och Tom välkomna i vårt styrelsearbete. 
Bertil Ericsson, hade avböjt omval som ordinarie i styrelsen, men tackade ja till en 
suppleantplats. Bertil kommer att ägna sin tid, erfarenhet och kunskaper med att 
införa BAS-K i VBS. BAS-K är ett datasystem som SBU har tagit fram för admi-
nistration av båtklubbar.  
Ove Andersson vår revisor, som hade avböjt omval och Ann-Marie Klotz 
(valberedningen) som båda har gjort ett utomordentligt bra arbete för klubben av-
tackades av årsmötet för sina insatser och de fick mycket varma applåder från alla 
närvarande medlemmar.  
Tommie Boholm (vice hamnkapten och webmaster) och Pelle Asplund 
(miljöombud) omvaldes på två år. Fortsatt förordnande till 2011 har Birgitta Lang, 
Lennart Andersson, Mats  Markgren och Tommy Caspersson. Roger Hartonen 
valdes till revisor  samt Jan Augustsson som revisorsuppleant. Thomas Tholander 
kvarstår till 2011. 
Återstående medlemmar i valberedningen omvaldes med tillskott av Ove Anders-
son och Leif  Lööw.  
Styrelsens förslag om avgifter för 2010 godkändes också med röstsiffrorna 29 för 
och 4 emot. Carl Bonde angav  i ett inlägg att VBS har haft oförändrade avgifter 
under en mycket lång tid men nu när  avgifterna till SBU höjs samt att underhålls-
kostnaderna ökar  för bryggor och vaggaplan så behövs inkomstförstärkningen.  
Styrelsen fick också i uppdrag att särskilt se över avgiften för arbetsbefrielse till 
nästa årsmöte. 
Årets båtriksdag kommer att arrangeras under sista helgen i mars. Flera viktiga 
motioner och propositioner kommer att behandlas då. En särskilt viktig motion 
har skrivits av vårt eget båtförbund SMBF (Saltsjön-Mälarens Båtförbund) och 
man vill göra en snabb- utredning om den s.k. momsutredningens förslag. Enligt 
denna skall mervärdeskatt införas för ideella föreningar med en årsomsättning av 
> 250 kkr. Tanken från utredarna skulle vara att mervärdeskatten i princip skulle 
vara kostnadsneutral (avgifterna till medlemmar sänks med 20% varefter mvs 25% 
läggs på. Från denna utgående moms görs avdrag med inkommande moms på 
kostnadsfakturorna och på så sätt skulle resultaträkningen inte påverkas. Den eko-

Ordföranden har ordet 

Vi behöver få in 
förnyelse och föryngring 
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nomiska effekten blir dock inte sådan. Alla de leverantörsfakturor som f.n. inte är 
momsbelagda ökas i kostnad  med 20% vid införande av mvs-plikt. Eftersom des-
sa fakturor kan utgöra en stor del av den totala omslutningen (mark och hamnar-
rende samt avgifter till SMBF och SBU) kan den sammanlagda kostnadsökningen 
uppgå till betydande belopp kanske mer än >100 kkr. SMBF:s motion om att SBU 
skyndsamt engagerar sig i denna fråga hoppas jag kommer få ett massivt stöd vid 
behandlingen. 
 
Vart är vår klubb VBS på väg? Ja det är kanske så att vi har vårt kära VBS till låns 
av kommande generationer. Kanske lånar vi vår vackra hamn och uppläggnings-
platser av de ungdomar som idag blir inspirerade av en fritid till sjöss och som i en 
framtid själva mekar, putsar, slipar, vaxar, målar och njuter av samvaron inom Väs-
terhaninge Båtsällskap. 
 
För oss i styrelsen är det uppenbart att vi behöver få in förnyelse och föryngring. 
Tyvärr ser vi att yngre medlemmar har svårt att kunna kombinera sitt yrkesliv och 
familjeliv med att göra ett ideellt styrelsearbete, som kräver en hel del tid. 
Men om vi skall kunna förvalta och utveckla klubben (och kunna behålla våra låga 
avgifter) behövs ändå ideella arbetsinsatser av oss alla medlemmar. Om du vill 
göra en arbetsinsats för klubben kontakta mig eller någon annan i styrelsen! Vi kan 
säkert tillsammans finna någon passande funktion för dig. 
 
Den 1,2 och 8 maj är det sjösättning. Eftersom vi har många båtar kommer det att 
kräva tre dagar att få alla båtar i sjön. När hamnkaptenen (Lennart Andersson) tar 
kontakt med er för att få hjälp att vara ansvarig för olika sjösättningspass hoppas 
jag att ni som blir tillfrågade ställer upp. Ett antal av er har ju lång erfarenhet av 
sådana arbetsuppgifter. Ni som vill skaffa er erfarenhet kan medverka som biträde 
åt en erfaren för att nästa år kunna ta ett eget pass. 
 
       Lycka till med sjösättningen  
 
       Kenneth Svensson 
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Stilstudie från sjösättningen 2007. Soligt, varmt och vindstilla. Perfekt. 
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Sjösättning den 
1, 2 och 8 maj 
Förmiddagspassen börjar kl 07.00 med samling vid klubbstugan och slutar 
12.30. 
Eftermiddagspassen börjar kl 12.00 med samling vid klubbstugan. 
Detta gäller alla dagarna 
 
Lördagen den 1 maj börjar vi med båtarna på nedre hamnplanen och fortsätter 
uppåt. 
Skylt kommer att visa vid vilken båt respektive pass börjar. Besök därför hamnen 
för att se vilket pass din båt tillhör! 
 
Alla båtar kommer att märkas med ett nummer som sedan användes vid upprop 
och betalning till kranföraren. 
 
Alla vaggor, ställningar, båtvagnar  el dyligt som ställes i vaggagården måste 
märkas med ägarens namnuppgifter 
 
Ni som fick påpekande vid upptagningen eller vet med er att vaggan/pallningen 
är i dåligt skick, passa på att mäta och måtta innan båten sjösätts, så att ni kan 
bygga/köpa ny. 
 
När man sjösatt och förtöjt båten återvänder man omedelbart till arbetet med 
sjösättningen. Vaggor och täckningsmaterial ska fraktas bort omedelbart efter 
sjösättningen så att det blir ordning och rent på bilparkeringen. Som vanligt job-
bar vi med att snygga upp efter vintern. 
 
Kom ihåg att båten måste vara försäkrad! Ta med medlemskortet! 
 
Betalar gör du till kranföraren. 
 
          Väkommen! 
 
          Lennart Andersson 
       
          Hamnkapten 
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Nyttig kurs i båtmotorkunskap startar 
Flera sjöräddningsuppdrag sker ofta på grund av motorstopp i fritidsbåtar. 
De flesta motorstopp kan lätt undvikas eller hanteras av någon person om-
bord om man bara har lite kunskap om motorer. Du behöver inte ha några 
förkunskaper för att gå denna kurs. 
Kursen ger dig en allmän information om motorer och kännedom om hur 
du själv kan avhjälpa enklare fel som t ex impellerbyte, filterbyten, åtgärder 
vid bränslestopp, luftning av en dieselmotor mm. 
Kursen kommer att gå 4-5 kvällar mellan kl 18-30-21.00. Med start torsdagen 
15 april kl. 18.30 i VBS klubblokal i Östnora. 
Kostnad 400kr per deltagare. Kaffe/te och kaffebröd ingår. 
Efter kursen kan deltagarna avlägga prov för båtmekaniker enligt NFB:s reg-
ler. Ansvarig instruktör är Patrik Jansson med firma Fordon och  
Marinservice. 
Anmälan görs till Kenneth Svensson kenneth44@gmail.com, 
telefon 070-594 9444 
 

Meddela ditt personnummer nu 
Allt fler båtklubbar ansluter sig till SBU:s webbaserade administrationspro-
gram BAS-K. Så även VBS. För att systemet ska fungera behöver klubbens 
medlemsregistrator ditt personnummer och e-postadress. Därför uppmanas 
VBS medlemmar att e-posta ovan nämnda uppgifter till:  
bertil.b.ericsson@telia.com  
 
Var är den lilla båtvagnen? 
Den lilla båtvagnen har försvunnit från sin plats. Lås och kätting är dock 
hela. Det pekar mot att det är en medlem som tagit vagnen från sin rätta 
plats. Har du uppgifter om var den finns kontakta styrelsen. Eller om du har 
vagnen hemma hos dig återlämna den omgående. 
Annars tvingas klubben att köpa in en ny vagn. Något som direkt drabbar 
klubbkassan och alltså medlemmarna.  
 
Meddela din nya postadress 
Många boende i Haninge kommun får under den närmaste tiden förändrade 
postnummer och postortsnamn. Meddela dina nya uppgifter så snart som 
möjligt till båda följande: bertil.b.ericsson@telia.com,  
samt till kassören: kassor@vbs-ostnora.se 
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Seglingar säsong 2010 
 
I skrivande stund är det svårt att tro att våren och så småningom som-
maren är i annalkande. Säsong 2009 var framgångsrikt för VBS då vi 
hade vinnare i både Muskö Runt och dessutom blev titelförsvarare av 
Kanonseglingen. 
 
I år kommer VBS att arrangera Muskö Runt redan den 29/5. Skeppar-
möte blir kl 9 vid klubbstugan. Målet i år är att vi blir fler än 15 båtar 
samt att vi skall ta oss hela vägen runt Muskö. Anmälningsavgift på 100 
kr betalas i anslutning till skepparmötet då även uppgift om SRS-/Lystal 
m m meddelas. 
 
Kanonseglingen, som sker hösten 2010, kommer i år att arrangeras av 
ÖrBk. Datum är i skrivande stund inte satt. 
 
I övrigt kan följande seglingar i närområdet rekommenderas: 
 
8/5   Lidingö Runt 
22/5 Ornö Runt 
29/5 Muskö Runt 
12-13/6 Landsort Race 
21/8 Södertörnspokalen 
4/9  Gålökannan 
 
Mer information finns att finna på www.stsf.se (hemsidan för Stock-
holms Seglarförbund) 
 
            Staffan Ljung 
            Seglarombud 
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Redaktörn har ordet 
Det första viktiga vårtecknet 
Eller om nöjet att gå på båtmässa 
 
Äntligen är det tid för det första vårtecknet att visa sig om att även den-
na fimbulvinter randas sitt oundvikliga nederlag. Årets båtmässa. Denna 
försenade julklapp eller måhända vårhälsning till båtfolket i alla åldrar 
av alla sorter och inriktningar.  
 
Dags att vallfärda till Älvsjö för att vandra i väldeliga hangarer fyllda 
med allt av båtlivets fröjder, från motorbåtar och segelbåtar med mil-
jonprislappar till smarta polertrasor och nya kluriga vaxsorter för en 
ynka tia eller tre.  
Tid att låta sig bländas och förföras av en aldrig sinande uppfinningsri-
kedom, sedan träffa en kamrat eller två och ta en kall pilsner och disku-
tera den annalkande säsongen eller kanhända den gångna.  
 
Därefter kommer nästa stegring; börja fylla gratis plastkassar med tillika 
gratis broschyrer och kataloger i en aldrig sinande ström om båtar och 
utrustning. För att sedan toppa insamlandet med att hämta in glänsande 
gratistidningar, tjocka och tunna, om hägrande färdmål och gästhamnar, 
som Höga Kusten, Oskarshamn, Åland och Kroatien. 
 
Sen tar allt slut. Kassarna är till brädden fyllda, och man vandrar salig ut 
och möter överraskad den bistra förortsnatten, och en isande nordan-
vind som river kinden.  
Så slår en tanke: är isen borta till den 1 maj, även detta år? 
 
       
 
            Tom Knutson 
            Redaktör 
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Anslagstavlan 

B FÖRENINGSBREV VÄSTERHANINGE 
BÅTSÄLLSKAP 

BOX 91 
137 22 VÄSTER-

HANINGE 
 

Nästa nummer av  
VBS-Info 
kommer ut den 6/9 
Manusstopp är den 14/8 
Sänd ditt manus till: 
Tom Knutson 
Långvägen 27 
137 55 TUNGELSTA 
t.l.a.knutson@hotmail.com 
Skicka helst per e-post. 

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 


