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Informationsblad Nr. 2 2007 Årgång 32 
 
Ägare: Västerhaninge Båtsällskap, Box 91, 137 22 Västerhaninge 
Pg nr 283089-1 Bg.nr. 5703-9125 
 
Redaktör och ansvarig utgivare: 
Tom Knutson, Långvägen 27, 137 55 Tungelsta, 
tel:073-0567100, t.l.a.knutson@hotmail.com 
 
 
Informationsbladet utkommer med fyra nummer under år 2007 och 
distribueras till medlemmar i Västerhaninge Båtsällskap. 
 
VBS-webbadress:http://www.vbs-östnora.se 
 
Västerhaninge Båtsällskaps styrelse och dess ombud 
 
Ordinarie ledamöter: 
Ordförande: Carl Bonde, tel:08-7603282, Lundagårdsvägen 28, 
163 51 Spånga, carl.bonde@swipnet.se 
 
Vice Ordförande: Kenneth Svensson, tel:08-7227274, Tjär-
brännargrand 6 a, 122 43 Enskede, kenneth44@gmail.com 
 
Sekreterare: Mats Markgren, tel: 08-50040770, 
mats.markgren@lantmannen.com 
 
Kassör: Leif Thörngren, tel:08-50020286, Villavägen 286, 
137 38 Västerhaninge, l.thorngren@telia.com 
 
Hamnkapten: Tor Nitzelius, tel:08-54901895, Ekenbergsvägen 23, 
117 69 Stockholm, tor.nitzelius@telia.com 
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Ledamot: Gert Frid, tel:08-50011534, Södra Jordbrovägen 181,  
136 52 Haninge 
 
Ledamot: Lennart Andersson, tel 08-50025208,  
lennart.h.a@gmail.com 
 
 
Suppleanter: 
Tommy Caspersson, tel: 08-50025056, 
tommy.caspersson@bredband.net 
 
Bertil Ericsson, (kontaktuppgifter se nedan) 
 
Båtplats– och Motorbåtsombud: Bertil Ericsson, 
tel:08-50023517 Stationsvägen 4, 137 38 Västerhaninge, 
bertil.b.ericsson@telia.com 
 
Seglarombud och webbmaster: Kenneth Svensson, 
tel:08-7227274, Tjärbrännargrand 6 a, 122 43 Enskede, 
kenneth44@gmail.com 
 
Miljöombud Gert Frid, tel:08-50011534, Södra Jordbrovägen 
181, 136 52 Haninge 
 
Radioombud: Stefan Hansson, tel:08-50037390, Långvägen 28, 
137 55 Tungelsta 
 
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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Våren kom redan i början av mars i år. Man  kunde ha startat med att göra i 
ordning båten tidigt inför sjösättningen, men det blir ändå som vanligt i sista 
minuten. Man tänker att det där arbetet kan jag vänta med tills hon ligger i 
sjön, men det blir i de flesta fallen inte av då heller. 
För att få fart på arbetet rekommenderar jag alla som inte redan gjort det att 
låta besiktiga sin båt. Det är bra både för båten och för sjösäkerheten, och det 
känns väldigt skönt när man åtgärdat alla anmärkningar. I VBS är Kenneth 
Svensson och Bernt Almberg auktoriserade besiktningsmän. Kontakta någon 
av dem för besiktning. Du kan också få lägre båtförsäkring på det sättet. 
 
Hösten och vintern har förflutit ganska lugnt. Det har tidvis stormat och reg-
nat mycket, men det har bara blåst av några presenningar och en båt välte. 
Jag befarade att det skulle bli värre och är glad att skadorna inte blev större. 
Jag har hört att man i andra båtklubbar har haft mycket fler och omfattande 
skador. Lömifs flytbrygga flyttade på sig så att förbindelsen med vår brygga 
försvann. De fick ta dit dykare för att ordna nya förtöjningar.   
 
Årsmötet var som vanligt välbesökt. De frågor som diskuterades mest var 
sopcontainers och  styrelsens förslag till ändring av stadgan. Beträffande 
sopcontainer så blir det som hitintills, dvs ingen container under sommaren. 
När det gäller stadgeändring beslutade mötet att bifalla styrelsens förslag. 
Eftersom det är en stadgeändring måste vi ha ett extra medlemsmöte i vår. 
Medlemsavgifterna förblir oförändrade även under 2007.  
I vår måste vi färdigställa stora rampen. I alla fall den ena sidan. Vi hade 
hoppats på en bra isvinter så arbetet kunde utföras i lugn och ro, men så blev 
det inte. Nu får arbetet utföras från flotten och det är mycket svårare och mer 
tidskrävande.  
 
Liksom förra sommaren får de som har parkeringstillstånd ställa bilen på 
hamnplanen under perioden 15 juni till och med 15 augusti. Glöm inte att 
lägga parkeringstillståndet väl synligt innanför vindrutan. Övriga får ställa 

Ledaren 
Tankar om den gångna vintern 
och extra medlemsmöte i vår 
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bilen på mellanplan eller vid kiosken. Det här har fungerat bra under flera 
somrar och kommer säkert att göra det i år också. 
 
Lars Brauer, Christer Arvidsson, Ove Wenngren och Lars Åkesson har avgått 
ur styrelsen. Det är sorgligt och saknaden efter dem är stor. De har deltagit i 
styrelsearbetet och i väldigt mycket annat arbete i VBS under många år och 
har verkligen gjort stora insatser. Förhoppningsvis kommer de även fortsätt-
ningsvis att ställa upp och hjälpa till när det behövs både med kloka råd och 
arbetsinsatser. Vi hälsar nu tre nya medlemmar välkomna till styrelsen. Det 
är Lennart Andersson, Mats Markgren och Tommy Caspersson. 
 
Ni som är seglare. Glöm inte bort att anmäla er till Muskö Runt den 16 juni 
och till Kanonseglingen den 8 september. Det är två trevliga tävlingar som 
passar såväl ensamseglare som barnfamiljer och ju fler som deltar desto roli-
gare är det. 
 
Den 5 och 6 maj är det sjösättning.  Är det vackert väder leker livet, är det 
regn och rusk eller till och med kanske snö så känns det ganska tungt, men 
det är ju bara en dag och sedan har man från och med maj till oktober på sig 
att njuta av sjölivet.  
 
Lycka till med Sjösättningen 
 
 
           CARL BONDE 
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Härmed kallas  
Du  

till Västerhaninge Båtsällskaps 
extra medlemsmöte 

Datum: tisdagen den 17 april 2007  
Tid: Klockan 19.00  

Plats: Klubbstugan, Östnora 
 

VBS Styrelse 
 

Kallelse 
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Dagordning 
1. Mötets öppnande 
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. (Proposition 11 d) Styrelsens förslag om änd-

ring av 6§ i stadgan "om återbetalning av de-
positionsavgift". (För stadgeändring krävs be-
slut på två medlemsmöten varav det ena be-
slutet skall ha fattats på ett ordinarie årsmöte. 
Det första beslutet fattades vid ordinarie års-
mötet den 27 februari.) 

8. Avslutning 

Dagordning 
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För att VBS skulle kunna arrendera hamnen krävde kommunen att 
VBS köpte bryggor, ramper, klubbhus, mastskjul osv. Köpeskil-
lingen var  1 500 000 kronor. För att klara detta beslutade årsmötet 
att alla som ville ha båtplats i VBS hamn skulle betala in en depo-
sitionsavgift på 6 000 kronor. Denna avgift skulle betalas tillbaka 
när medlemmen inte längre ville ha båtplats. Enligt 6§ i stadgan 
skall depositionsavgiften räknas upp varje år med ett index. Det är 
samma index som vårt arrende räknas upp med. Det innebär att 
medlem som 1991 betalade in 6 000 kronor i depositionsavgift får 
ut 7 500 idag vid återlämnande av båtplats. Ökningen har inte varit 
så stor beroende på att inflationen varit låg under en rad år. Ändå 
märks att nya medlemmar tycker att det är en hög depositionsav-
gift och om inflationen ökar kommer det att bli problem att hyra ut 
båtplatserna. För att ändra på detta vill styrelsen ändra på första 
stycket i 6 § så att indexuppräkningen slopas och att årsmötet istäl-
let beslutar om depositionsavgiftens storlek efter förslag från sty-
relsen. De som har fått sin uppräkning t o m detta år skall inte få 
någon försämring. Förslaget tar bara sikte på tiden efter den 31 de-
cember 2006. 

(Proposition 11 d) Styrelsens förslag om 
ändring av 6§ i stadgan "om återbetal-
ning av depositionsavgift". 
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6§ har följande lydelse: 
När båtplats återgår till sällskapet återbetalas depositionsavgiften 
uppräknad med konsumentprisindex, dvs totalindex 191,8 för 1989. 
Detta index gäller under 1990. Från och med 1991 och för varje föl-
jande år skall depositionsavgiften justeras den 1:a januari så att den 
följer indexuppräkningen fram t o m oktober månad  närmast före det 
kommande räkenskapsårets början. 
 
Depositionsavgiften återbetalas först sedan nytt bryggkontrakt teck-
nats med ny innehavare och denne inbetalat depositionsavgiften. 
 
Från depositionsavgiften får sällskapet vid utbetalning dra av de 
fordringar som sällskapet har på kontraktshavaren. 
 
Styrelsen föreslår följande ändring av första stycket: 
När båtplats återgår till sällskapet återbetalas depositionsavgiften 
med samma belopp som tidigare inbetalats av båtplatsinnehavaren. 
För den som är medlem den 31 december 2006 är det belopp som 
skall återbetalas 7 500 kronor.  
 
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att första stycket 6§  skall ha 
den ändrade lydelsen  från och med den 1 januari 2007: (Stycke 2 
och 3 i paragrafen är oförändrade). 
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Skylt kommer att visa vid vilken båt eftermiddagspasset börjar re-

spektive slutar den 5 och 6 maj. Varje båt kommer att vara försedd 

med ett påklistrat nummer som anger ungefärligt turordningen. Besök 

därför hamnen för att se vilket pass din båt tillhör. 

 

Samling och upprop sker vid klubbstugan både den 5 och 6 maj. 

 

Vi börjar den 5 maj på nedre hamnplanen närmast sjön kl 07.30. 

Denna dag räknar vi med att hinna med alla båtarna på nedre hamn-

planen plus halva antalet på mellanplanen. 

 

Förmiddagspasset börjar kl 07.30 och slutar kl 14.00 och eftermid-

dagspasset börjar kl 10.00 och bör vara klart vid 17-tiden. 

 

 

Dags för sjösättning 
den 5 och 6 maj 
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Den 6 maj sjösätts resten av båtarna. Förmiddagspasset börjar kl 

07.30 och slutar kl 14.00 och eftermiddagspasset börjar kl 10.00 

och bör vara klart vid 17-tiden. 

 

Vaggor och täckningsvirke m m ska fraktas bort omedelbart efter 

sjösättningen, så att utrymmet kan användas för bilparkeringen. 

Som vanligt jobbar vi med att snygga upp efter vintern, reparerar 

det som gått sönder på t ex bryggor eller ramp, röjer sly, ser till att 

slang kommer ut på bryggorna m m. 

 

Kom ihåg att båten måste vara försäkrad! Tag med medlemskortet! 

Betalar gör du till kranföraren.         

 

            Väl mött! 

            Tor Nitzelius 
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Anmälan och upplysningar genom Kenneth Svensson  

(e-mail kenneth44@gmail.com) 

Telefon 08-7227274 eller 070-594 94 44 

Anmälan senast 11 juni med uppgift om namn, 

mobilnummer/telefonnummer, 

båttyp, segelnummer, lystal, med eller utan spinnaker. 

PS. Finfina priser skänkta av vår huvudsponsor BåtAccenten 

Muskö runt 16 juni 
Ett måste för alla seglare 
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Styrelsen beslutade om följande fördelning av styrelseposterna efter årsmötets beslut om 
nyval och omval. Sekreterare utses vid kommande styrelsemöte. 
Vice ordförande, Kenneth Svensson 
Kassör, Leif Thörngren 
Sekreterare, Vakant. 
Hamnkapten, Tor Nitzelius, 
Ledamot, Gert Frid 
Ledamot, Vakant. 
 
Styrelsen beslutade att utse följande ombud och funktionärer för fortsatta uppdrag under 
innevarande verksamhetsår: 
Seglarombud och webbmaster, Kenneth Svensson, 
Miljöombud, Gert Frid 
Redaktör och ansvarig utgivare för ”VBS-information”, Tom Knutson 
Radioombud, Stefan Hansson 
Båtplatsombud och motorbåtsombud, Bertil Ericsson 
 
Styrelsen beslutade att i nedanstående arbetsgrupper skall som tidigare ingå följande 
medlemmar: 
Hamngruppen: Thor Nitzelius, Gert Frid, Lars-Erik Ekman, Per Ekman, Johan Ekman och 
Bernt Nilsson. 
Brottsförebyggande gruppen, Vakant 
Sjö- och Torrsättningsgruppen: Tor Nitzelius, Christer Arvidsson, Tommy Åkerström, Paul 
Olesen och Kenneth Svensson 
Båt- och Flottgruppen: Tomas Nitzelius, Jan Gustavsson, Nils Hjelm, och Stefan Johnsson. 
Stugvärdar: Lars Brauer och Tommy Caspersson. 
Stuggruppen: Sverre Ekdahl, Irene Bergkvist och Åke Björklund. 
Utomhusgruppen: Mats Malmgren, Björn Roos, Leif Pettersson och Folke Hammarström. 
Vassröjargruppen: Inge Wikström, Rolf Carlsson och Bernt Pettersson. 
Bojgruppen: Tomas Hulting, Göran Sandberg, Mikael Nylander och Sten Gibson. 
Fordonsgruppen: Ante Hartonen och Harry Börjesson. 
Förrådsgruppen: Lars Åkesson och Rune Eklund. 
 
Styrelsen beslutade att det extra medlemsmötet inför ändring av stadgeparagraf 6 som 
beslutades under årsmötet hålls den 17 april kl 18.00 i klubbhuset. 

Sammandrag från  
konstituerande styrelsemöte27/2 
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Under sommaren 2007 kommer tre-fyra nya svävare framföras i vårt område, 

men också vid Utö, Korsö, Askö och andra platser. Var uppmärksam på svä-

varnas fartresurser – det kan nämligen gå undan rejält! 

Svävarnas ljudnivå kan vid olika tillfällen vara hög. Man får hoppas att de tar 

det lugnt utmed Långgarns stränder och vid våra olika naturhamnar. 

Data om svävarna: Tre mans besättning. Lastar 11 ton (avlyftbart tak för trans-

port av till exempel containrar). Fjärriktat vapensystem för egenskydd. Kan ta 

50 komplett utrustade soldater. Vid gynnsamma förhållanden kan svävaren nå 

farter på över 50 knop. Den har dock svårt att köra till havs om våghöjden 

överstiger två meter. Körs den på land krävs ett någorlunda plant underlag. 

Längd: 21,20 meter. Bredd: 8,80 meter. Drivs med två Iveco V8-dieslar om 

vardera 1000 hkr.  

Det var något om dessa nya vidunder som du lär kunna se i sommar. 

 

            Per Dahl 

Nya svävare till amfibieförbandet 
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Redakötern har ordet 

En fin tid av förväntan 
Nyligen besökte jag liksom många andra båtägare årets båtmässa. Konjunkturen rullar 

på med bra fart och mången båtentusiast tycks ha en slant över att lägga på sin båthob-

by. Allt från tungt motorbestyckade lyxbåtar till plottrar, flytvästar och skor tycks ha 

sålt bra. Entusiasmen oavsett ålder, kön eller plånbokens tjocklek var påtalig. Drömmar 

om kommande härliga dagar till sjöss är den gemensamma nämnaren. 

För båtägare har året sin egen årstidscykel. Och en av de årstider som rymmer alldeles 

egen ton av förväntan är den som börjar med vårens båtmässa och sedan följs av isloss-

ningen för sedan kulminera med sjösättningen. Den tid då drömmar ska få förverkligas. 

Snart är det dags. 

           TOM KNUTSON 

Under rubriken Kartor i söktjänsten på 
eniro.se (på webben alltså) kan man klicka 
på Flygfoto och få ett förträffligt sjökort 
för att bestämma girpunkter för GPS:en. 
Man får positionen i Lat/Long eller i RT90 
för den zoom-punkt man har valt. Kolla 
gärna våra hemmavatten och särskilt kring 
Skallbaken och Fjärdingsman! (Snacka om 
det levande sjökortet, Sjöfartsverket!) 
 
Noggrannheten då, kanske någon undrar? 
Jo, jag har efter bästa förmåga prickat in 
positionen för en punkt hemmavid och 
jämför nu de koordinaterna med de navi-
gatorn lämnar. Avvikelse (i RT90): Lat 2 
meter och Long 1 meter. Inte dåligt! Det 
måste nämnas att positionen är bestämd 
med WAAS data. Med vilken GPS? Ma-
gellan SporTrak Pro. 
     Rolf Ressör 

För oss GPS-freak 
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Anslagstavlan 

B FÖRENINGSBREV VÄSTERHANINGE 
BÅTSÄLLSKAP 

BOX 91 
137 22 VÄSTER-

HANINGE 
 

Nästa nummer av VBS-
Info 
kommer ut den 10/9 2007 
Manusstopp är den 19/8 
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 flyt-
tat! 
Glöm inte att meddela din nya 
adress till VBS-kassör Leif 
Thörngren, Villavägen 286,  
13738 VÄSTERHANINGE, 
tel 08-500 202 86 

En sydvästkuling bjuder upp till dans 
och skogens träd ser här sin chans, 
att skaka snön av sina grenar. 
Det dröjer inte länge `sen`, 
innan första solvärmen 
smält snö och is från strandens stenar. 
Snart har drivan blivit slask 
och gäddans ystra vårleksplask 
hörs  från vassarna om kvällen. 
 
Vi drömmer om en ö med solvarm sand, 
om segelvind mot fjärran strand, 
om solglitter i sommarviken, 
om humlesurr i maskrosdiken, 
om äppelblom och koltrastdrill, 
om lyckan av att finnas till. 
 
Hav tålamod och härda ut, 
snart har  vintern rasat ut. 
Nu rasar snön av gran och fur 
och vindens sång den går i dur. 
Lasse Åkesson. 


