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Informationsblad Nr. 4 2008 Årgång 33 
 
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 
 
Informationsbladet utkommer med fyra nummer under år 2008 och 
distribueras till medlemmar i Västerhaninge Båtsällskap. 
 
VBS-webbadress:http://www.vbs-östnora.se eller 
http://www.vbs-ostnora.se 
 
Västerhaninge Båtsällskaps styrelse och dess ombud 
 
Ordinarie ledamöter: 
Ordförande: Kenneth Svensson, tel:08-7227274, mobil 070-
5949444, Tjärbrännargränd 6 a, 122 43 Enskede, 
kenneth44@gmail.com 
 
Vice ordförande samt Motorbåtsombud: Bertil Ericsson, tel:08-
50023517 Stationsvägen 4, 137 38 Västerhaninge, 
bertil.b.ericsson@telia.com 

 
Sekreterare: Mats Markgren, tel: 08-50040770, 
conceptum@telia.com, Östnoravägen 10, 137 91 Västerhaninge 
 
Kassör: Leif Thörngren, tel:08-50020286, Villavägen 286, 
137 38 Västerhaninge, l.thorngren@telia.com 
 
Omslagsillustration: Ingrid Wiken Bonde 
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Hamnkapten: Lennart Andersson, tel 08-50025208,Plöjarvägen 
144, 137 40 Västerhaninge, lennart.h.a@gmail.com 
 
Vice hamnkapten och webbmaster Tommie Boholm, tel: 08-
50026442, Baljegränd 1, 13738 Västerhaninge, tommie@qxx.se 
 
Ledamot och miljöombud: Pelle Asplund: tel 08-50040438, 070-
8772602, Box 2082, 13702 Tungelsta 
 
Suppleanter: 
Tommy Caspersson, tel: 08-50025056,Villavägen 236, 
137 38 Västerhaninge, tommy.caspersson@bredband.net 
 
Suppleant: Staffan Ljung, 08-81 26 21, Skärblackavägen 23, 
122 42 Enskede, staffan.ljung@if.se.  
 

Seglarombud: Kenneth Svensson, (kontaktuppgifter se ovan) 
 
Radioombud: Stefan Hansson, tel:08-50037390, Långvägen 28, 
137 55 Tungelsta, info@rtl.nu 
 
Västerhaninge Båtsällskaps klubbstuga, te1:08-50040370 
 
Stugvärd: Lars Brauer, tel:08-50025495, Villavägen 92, 137 38 
Västerhaninge, lars-brauer@spray.se 
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Återigen är det höst och årets torrsättning är avklarad. I år behövde vi ta till vår 
reservdag eftersom vi fick inställa upptagningen söndagen den 5 oktober. Detta 
på grund av den hårda stormen som blåste i vårt område. Efter att ha forskat i 
gamla källor och pratat med äldre medlemmar som varit med under lång tid kan 
jag konstatera att något liknande inte har hänt under hela VBS historia. Är det 
någon medlem som har en annan uppfattning så kan han/hon kontakta mig! 
 
 Trots detta har årets torrsättning gått mycket bra. Allt har gått lugnt och säkert 
mycket tack vare våra yrkesskickliga kran- och traktorförare. 
Ett stort tack också till hamnkapten och vice hamnkapten samt 
torrsättningsgruppen. 
Flera medlemmar uttryckte också sitt stora tack till klubben för den mat som 
serverades av olika flinka personer. 
Ett stort tack också till Mattias som reparerade bommen till stora rampen och 
svetsade fast en grövre låstapp än den som suttit där tidigare och hade blivit 
uppklippt. Tack också till alla ni som hjälpte till med mastskjulet. Ja, det finns 
många fler medlemmar som gör stora insatser för VBS. 
Tack skall ni alla ha och jag hoppas att vi inom klubben kan fortsätta att vara 
generösa och hjälpsamma mot varandra i vår båtgemenskap. 
 
 Något som vi kan lära oss från årets torrsättning är följande: i samband med 
stormen vattenfylldes flera båtar. Några båtar vattenfylldes så mycket att de höll 
på att sjunka. Öppna båtar vattenfylls lätt och detta gäller även båtar med så 
kallade självlänsar eftersom teori och verklighet inte stämmer överens alla 
gånger. Vidare brast förtöjningar på flera båtar och orsakade en del skador även 
på grannbåtarna. Observera att ni skall använda ordentliga ryckdämpare och 
rejäla fendrar. Ansvaret för att båtarna hålls länsade och ligger säkert förtöjda 
ligger helt på er båtägare. Här har vakterna inget ansvar även om de ofta har 
gjort allt för att hjälpa utsatta båtar och använt klubbens länspump. En 
erfarenhet som vi också fick är att flera medlemmar inte har uppdaterat sina 
telefonnummer och adresser. Skicka in aktuella uppgifter till klubbkassören 
inklusive mobilnummer! Ni skall även märka upp era 
båtar/båtställningar/master med aktuella kontaktuppgifter. Detta för att vi skall 

Ordföranden har ordet 
 

Torrsättningen 2008 skrev 
in sig i VBS-historien 
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kunna kontakta er på rätt mobilnummer/telefonnummer om det skulle hända 
något med er båt. 
Vid torrsättningen har vi även märkt att ett antal båtar väger mycket mer än vad 
ni har uppgett. Tänk på att klubben har en övre viktgräns på 7 ton. Ni som har 
båtar som ligger nära den gränsen får se till att tömma båten innan upptagning 
eller sjösättning. 
 
 På senaste styrelsemöte inom VBS diskuterade vi de kommande aktiviteterna 
som ligger framför oss. Vi kommer att investera i en ny utombordare till 
klubbens roddbåt så att vi lättare kan göra inspektioner av bojar och kättingar. 
Mastskjulet är reparerat men det återstår en del arbete att få upp ytterligare 
konsoler samt en vindskiva. Dessutom behöver vi borra i berg och spränga bort 
lite sten (med snigel- dynamit) så att vi kan använda mastkärran även på 
baksidan av mastskjulet. 
En annan sak som vi arbetar med är att få ett dricksvatten utan lukt av 
svavelväte. Vi har redan haft ett möte med ansvariga från Haninge kommun 
och tillsammans har vi beslutat hur vi skall gå till väga för att lösa vattenfrågan. 
En elstolpe på bryggan ut mot grinden kommer att sättas upp inom kort. 
 
 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 någon månad eller fler 
måste tala med hamnkaptenen 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 ett antal stormar så förankra din båt säkert i 
vaggan. Ifall det regnar mycket kan marken undermineras och orsaka att båten 
välter, så se till din båt med jämna mellanrum så kan du förhindra skador både 
på din och grannens båt. 
 
 Vi ses på årsmötet i februari 2009. 
 
  
 Kenneth Svensson 
 
 Mejla eller skicka mig gärna dina åsikter om VBS 
kenneth44@gmail.com 
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Om du tänkt att inte disponera Din båtplats 2009 och därför vill hyra ut 
den eller låna ut den så måste Du anmäla detta skriftligen till 
båtplatsombudet senast den 1 jan 2009. Om Du kommer med anmälan 
efter den 1 jan kan vi inte ta hänsyn till den. Du får betala 
båtplatsavgiften samt ta den vakt som Du blivit anvisad antingen Du 
utnyttjar platsen eller ej. 
Enligt våra stadgar skall uthyrning eller utlåning av båtplats alltid gå 
genom VBS. 
Uthyrning eller utlåning av plats är dessutom endast tillåten två 
säsonger i rad. 
Att styrelsen bestämt datumet den 1 jan beror på att styrelsen och då 
närmast båtplatsombudet måste få en rimlig möjlighet att ordna 
säsongsuthyrning. Lediga säsongsplatser skall i första erbjudas dem 
som står i båtplatskön och de måste också få en rimlig möjlighet att 
avgöra om de skall acceptera den erbjudna platsen eller ej. 
   
             Styrelsen 

Till dig som inte vill använda 
din båtplats nästa sommar 
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Intryck från en torrsättning 
2008, 4 oktober klockan är tolv. Upprop i klubbstugan för att vi skall få 
god hörbarhet. Christer Arvidsson organiserar raskt och tryggt dagens 
arbetsinsats. Förmiddagens arbetslag behöver något mer tid för att 
slutföra de 23 båtarnas torrsättning, varför eftermiddagens pass kommer 
igång omkring kl: 13. Allt flyter på väl. Alla verkar veta vad de skall 
göra. Jag imponeras särskilt av traktorföraren och kranföraren, vilka 
lyckas lösa alla uppdykande hinder. När ungefär hälften av de cirka 20 
eftermiddagsbåtarna är i vaggorna, kan jag ta en matpaus och bjuds på 
gulaschsoppa, bröd, kaffe och wienerbröd av två underbara damer 
nämligen Inger de Wendel och Jane Hammarström. Mot slutet av passet 
nås jag av budskapet att teamet vid rampen med bland andra Jonas 
Nellmer gjort en utryckning till badbryggan och räddat en ung man från 
drunkningsdöden. Den räddade ingick i en grupp med överförfriskade 
båtåkare. Jag skulle uppskatta att få namnen på de, som deltog i 
räddningsinsatsen. 
Jag vill rikta ett tack till alla, som medverkade i eftermiddagspasset. 
Jag föreslår att vi dekorerar medlemmar, som gör extra goda insatser, 
dvs ger dem medalj. Här i texten finns namn på kandidater. 
Medaljutdelningen kan ske i samband med årsmötet. 
           Klart slut 
           Åke Nellmer 

Jag vill tacka alla ansvariga för hjälpen vid torrsättningen, även 
kökspersonalen.  
Om du skall göra renskrapning på skrov eller köl, lägg plast under för 
att samla alla rester av färg för att lämna på miljöstationen, gäller även 
oljefilter och plastdunkar.  
Kom ihåg att det finns ingen båtvakt under vintern. Töm båten själv och 
titta till din båt, märk mast och båt med namn och medlemsnummer. 
 
        Lennart Andersson, hamnkapten 

Mer om torrsättningen 2008 
Fina insatser och lite att tänka på 
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Kanonseglingen 2008 
-Jämnt och blött 

Det blev en blöt tillställning årets kanonsegling. Lätta vindar och regn följde oss 

hela vägen ut på Mysingen och tillbaka till klubbholmen. Där väntade 

prisutdelning och hamburgare. Årets vinnare av kanonen blev Örbk med bara 

en poäng till godo. Örbk genomförde också klubbmästerskap i det segrade Sven 

och Ingrid, en trerätters middag på Muskö Sjökrog blev vinsten. 

Tack till alla seglare som deltog och bidrog till trevlig samvaro i denna regniga 

batalj. 

 

           Kenneth Svensson 

 

De tre bästa placeringarna i respektive klubb 

Örbk     VBS 

Sven L 2   Staffan L  1 

Björn E 4   Kjell H  3 

Sverker D 5   Carl Johan S 8 

  11      12 

Läs hela resultatlistan på VBS hemsida 
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Premiär 
VBS-Infobladet med  
e-post nr 1 2009 
Som vi tidigare har informerat om är det nu dags att ta nästa steg i den digitala 

utvecklingen. Nämligen att börja distribuera Info-bladet till de medlemmar som 

så vill och önskar per e-post. Medlemmar, som så önskar, kan få det med den 

vanliga posten även i fortsättningen. 

 

Från och med Info-bladet nr 1 2009 sänder vi ut Info-bladet med e-post. 

 

För den kommande satsningen behöver vi din e-postadress. 

Vill du ha VBS-Infobladet digitalt sänd då din e-postadress till:  

bertil.b.ericsson@telia.com och skriv följande meddelande i ärendefältet: 

”VBS-infobladet digitalt ja tack”. Ange även dina övriga kontaktuppgifter i e-

postmeddelandets vanliga meddelandefält. 

 

Fördelen med att få Info-bladet per e-post är att du får det tidigare (man slipper 

vänta på tryckning och postdistributionen). Du bidrar till att minska klubbens 

kostnader för tryck och porto. Dessutom gör du en insats för miljön. 

Tanken är att du även på sikt ska kunna få snabba direktrapporter vid mindre 

eller större händelser.  
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Rapporter och förslag från: 
Kassören: 
*Möjligheterna att posta ut inloggningsuppgifterna till VBS hemsida till 
medlemmarna i samband med att årsfaktureringen sker till medlemmarna 
redovisades. Detta är möjligt att genomföra. Balans- samt resultatrapport 
presenterades. Dessa innehöll inte något anmärkningsvärt. 
 
Båtplatsombudet, skriftlig rapport: 
* Svarsfrekvensen på att få Info-bladet med e-post har varit låg. Det 
beslutades att i nästa Info-blad tas en ny påminnelse in samt upplysning om 
när det digitala utskicket börjar, nr 1, 2009. 
* Möjligheten till breddning av plats 67-68 togs upp. Styrelsen beslöt att 
förslaget till breddning utreds vidare för att närmare undersöka 
konsekvenserna samt kostnaderna av en breddning. 
* Båtplatskösituationen uppmärksammades. Idag finns det cirka 160 köande. 
Det beslöts att ordföranden ska undersöka möjligheterna att se över dagens 
kösituation, för att eventuellt begränsa dess längd. 
 
Seglarombudet: 
* VBS förlorade Kanonseglingen med minsta möjliga marginal mot 
Örlogsberga. 2009 arrangerar VBS Muskö runt och Kanonseglingen. 
* Mastskjulet har reparerats och ett särskilt tack framfördes till de 
medlemmar som bidragit till att utföra arbetet. Styrelsen beslöt att den nedre 
yttersta raden ska förses med en ny rad konsoler för att möjliggöra för 
ytterligare en rad för mastuppläggning. Namnmärkning av masterna 
diskuterades. Det beslöts att hamnkapten ska undersöka möjligheterna att ta 
fram lämpligt material för märkning av ägarnas namn på masterna. 

Sammandrag från styrelsemöte  
måndagen den 23 september 
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Redaktören har ordet 

Den miljövänliga  
skäggiga damen? 

För en tid sedan påträffades två 
motorbåtar vid Lömif brygga som 
inte var hemmahörande där. 
Båda båtarna saknade motorer 
och visade tecken på att ha stulits. 
Polisen har tagit hand om båtarna.  
Var extra uppmärksam om du ser 
något som verkar konstigt. 

Tjuvar i farten 
Stulna båtar har 
påträffats i Östnora 

Vid den årliga torrsättningen riktas allas blickar mot den båt som just för 
stunden hänger i skyn i kranens lyftband. Nyfikna torrsättares blickar 
avslöjar omedelbart båtens bottenstatus. 
Efter årets torrsättning går det att ännu en gång konstatera att de så 
kallade miljövänliga alternativen till bottenmålning inte frälser båtfolket. 
Det gemensamma draget för de gröna alternativen var att båtbottnarna 
verkligen var gröna. Långa gröna skimrande skäggtestar av sjögräs varvat 
med tjocka vita rader med havstulpaner prydde dessa skrov. Medan skrov 
målade med vad som påstås vara skadliga färger var i det närmaste fria 
från grönskägg eller havstulpaner. Senare på hamnplan spolades 
oräkneliga liter av från båtarna med miljöanpassade färger för att sakta 
rinna ut i den känsliga Östersjön. Medan båtar med så kallade miljöfarliga 
färger inte släppte från sig något alls. Undrande ställer man sig frågan. Hur 
gör man för att värna miljön? För det här känns inte så värst smart.  
                
           TOM KNUTSON 
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Anslagstavlan 

B FÖRENINGSBREV VÄSTERHANINGE 
BÅTSÄLLSKAP 

BOX 91 
137 22 

VÄSTERHANINGE 
 

Nästa nummer av  
VBS-Info 
kommer ut den 26/1 
Manusstopp är den 4/1 
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 Leif  Thörngren, 
Villavägen 286,  
13738 VÄSTERHANINGE, 
tel 08-500 202 86  

Utgivningsplan 2009 
Nr 1 Manusstopp 4/1   Utgivningsdag 26/1 
Nr 2 Manusstopp 8/3   Utgivningsdag 30/3 
Nr 3 Manusstopp16/8  Utgivningsdag 7/9 
Nr 4 Manusstopp 11/10  Utgivningsdag 2/11 


