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Informationsblad Nr. 3 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, 
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, 
Tjärbrännärgränd 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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En i mitt tycke ganska dålig båtsommar har passerat. Det har 
regnat och blåst och lusten att ge sig ut på sjön har nog inte varit så 
stor eftersom så många båtar legat på sina platser under större 
delen av sommaren. Än återstår dock några veckor innan båten 
skall tas upp och har vi tur kan vi få både solsken och varmt 
badvatten. 
 
 På senaste styrelsemötet den 15 augusti diskuterade vi sommarens 
händelser och kunde konstatera att det verkar ha varit mycket 
lugnt. En jolle har stulits men i övrigt har vi tydligen klarat oss från 
tjuvar. Detta är första året som man inte framfört klagomål på 
parkeringsböter. Det känns skönt. Det verkar som om alla nu 
accepterat att vi anlitar parkeringsbolaget och att man förstår att det 
är för medlemmarnas bästa. 
 
 Troligen kommer Västerhaninge Sjöscoutkår att flytta till Östnora. 
De får inte vara kvar på nuvarande scoutområde vid Berga 
helikopterbas. Haninge Kommun har erbjudit dem området utanför 
vår bom och nedanför Haninge Jolleseglares klubbstuga mot 
campingen. Området består av lite gräsmatta men mest av vass. För 
att kunna få plats med sina jollar (monark 44), mindre kölbåtar och 
följebåtar, totalt ca 16 stycken behöver man muddra en hamnplats i 
vassen ca 25x25 meter. Till detta kommer även 10 optimister som 
ligger på land samt 2 små sjöbodar till materialet. Scouterna 
diskuterar med Haninge Jolleseglare på vilket sätt de kan hjälpa 
varandra och tillsammans stimulera ungdomsverksamheten. 
 

 
Om flyttplanerna för 
Västerhaninge Sjöscoutkår 
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 I våras träffade vi Sven Scherdin från sjöscoutkåren som 
informerade oss om läget och som ville ha våra synpunkter. Det 
enda vi funderade på var hur de skulle klara parkeringen, men vi 
lugnades med att det handlade om en eller två bilar. Föräldrarna 
kommer endast att hämta och lämna Scouterna. 
Styrelsen tycker det är positivt om Scouterna etablerar sig i 
Östnora. 
 
 I vår båtklubb handlar det inte bara om att göra förbättringar. 
Det är ständiga reparationer av materialet. I våras var det bl a 
stora sjösättningsrampen och bommen vid vägen som vi fick 
åtgärda. Nu har bommen vid lilla rampen gått av, fästena för 
flytbryggan har rostat sönder och bryggbelysningen slutat 
fungera. Det mesta av detta kommer förhoppningsvis att vara 
reparerat när ni läser detta. 
 
 Nu är det snart torrsättning. Tänk på följande enkla saker så 
kommer allt att gå bra. Kontrollera vaggan och reparera den om 
det behövs. Ta med ordentligt med pallningsvirke. Markera vad 
som är för och akter på vaggan. Läs igenom anvisningarna för 
torrsättningen. Kom i tid och med ett glatt humör även om det 
regnar. 
 
           CARL BONDE 
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Anmälan om torrsättning görs i klubbstugan eller per telefon 08/50040370 
måndagen den 24 och tisdagen den 25 september mellan kl 19.00 – 20.30. 
200 kronor debiteras vid senare anmälan, alltså efter den 24-25 september. 
 
 Lördagen den 6 oktober Förmiddagspasset startar med upprop kl. 07.30 i 
eller vid klubbstugan. Båtarna placeras då på nedre hamnplan med början vid 
mastskjulet. 
  
Eftermiddagspasset har upprop kl 12.30 i eller vid klubbstugan. Båtarna 
placeras från mitten av på nedre hamnplan och ner mot bryggan. 
 
 Söndagen den 7 oktober Förmiddagspasset startar med upprop kl. 07.30 i 
eller vid klubbstugan. Lättare båtar som kan lyftas direkt ur vattnet placeras 
närmast bryggan. När nedre hamnplan är fylld fortsätter vi med mellanplan. 
 
 Eftermiddagspasset startar med upprop kl 12.30 i eller vid klubbstugan. 
Båtarna placeras på mellanplan och övre hamnplan. 
 
 Lördagen den 13 oktober startar med upprop kl. 07.30 i eller vid 
klubbstugan. Det blir ett enda pass som förhoppningsvis kommer att vara 
klart hyfsat tidigt på eftermiddagen allt beroende på hur arbetet sköts och hur 
många båtar som ska tas upp. 
 
 OBS! Hemgång för eftermiddagspasset och passet den 13 oktober blir det 
först när det fastställda antalet båtar för dagen tagits upp. Hemgång kan 
således bli i normal tid eller mycket tidigare eller i värsta fall senare. Hur 
snabbt det går beror på antalet båtar, oförutsedda händelser och vädret.  
 

 

Dags för torr-
sättning den  
6, 7 och 13 oktober 
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Att tänka på vid torrsättningen 
 
 - Vagga pallning m m ska alltid finnas vid aktuell uppläggningsplan när 
uppropet börjar! Släpvagn finns att låna och skall normalt vara placerad uppe 
vid platsen där alla vaggor är placerade under sommaren 
- Upprop sker alltid vid klubbstugan 
- Tillåter vädret kommer hamngruppen att organisera visst arbete i och kring 
hamnen 
 -Båten måste vara försäkrad och medlemskap i VBS är obligatoriskt 
- Har du fått synpunkter på din vagga/pallning inför torrsättningen ska du ha 
åtgärdat detta före torrsättningen 
- Ha extra pallningsvirke i beredskap! Marken är ojämn 
- Du får ha masten liggande på båten på villkor att den sticker ut max 1,0 m i 
för och akter 
- Högtryckstvätt kommer att finnas tillgänglig för rengöring av båtbotten – 
endast båtbotten! 
- Alla har ett ansvar för att torrsättningsarbetet fungerar effektivt. Se till att 
väntetiden på båttrailern blir så kort som möjligt genom att snabba på med 
att få kranens lyftband på plats! 
- Förbered styrtampar i för och akter! 
- Motorkonservering sker med särskild spiralslang för att skydda mark och 
grannar. Får göras först efter ditt arbetspass. 
- Närvaroavprickning vid passets slut vid klubbstugan. 
- Betalning sker till kranföraren 
 

 Båtupptagning i egen regi  
Du som tar upp din båt i egen regi och vill lägga båten inom VBS 
uppläggningsområde ska först anmäla till hamnkapten, Tor Nitzelius, 
(08/549 018 95 , 070/238 00 04, tor.nitzelius@telia.com) innan upptagning 
sker. Båten får endast läggas ovanför (väster om betongsuggorna) vid övre 
hamnplan. Båten ska vara försedd med läslig lapp med ägarens namn, adress 
och telefonnummer. Medlemskap i VBS krävs. Kostnaden för båtar mindre 
än 20 kvm är 500 kr och över 20 kvm 1 000 kr. Båten måste vara borta den 
15 maj och platsen städad. Utebliven städning debiteras extra 
 
 Ytterligare information kan komma att anslås i hamnen. 
 
           
             Tor Nitzelius 
            Hamnkapten 
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Muskö Runt 2007 gick av stapeln den 16 juni. Deltagarna kunde 

glädja sig åt ett härligt segelväder. Av 23 anmälda båtar kom 21 

till start. 

Segelsektionen tackar alla deltagare och funktionärer samt Åke 

Nellmer för härligt trumpetande vid prisutdelningsceremonin. 

 

Segrare blev Tommy Strömbäck med sin Rival 22. På andra 

plats kom Kjell Holmstedter med sin IF. På tredje plats kom 

Erik Öberg med sin Linjett 32. 

Den fullständiga resultatlistan och bilder finns på medlemssidan 

under Muskö Runt. 

 
          Kenneth Svensson 

Muskö runt 16 juni 
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Sekreterarvakansen fylld då Mats Markgren utsågs. Till ledamot utsågs 
Lennart Andersson. 
 
 Rapporter och förslag från:  
 
-Hamnkaptenen och hamngruppen, sjösättning, stora rampen mm 
Det beslutades att godkänna inköp av Elverk (3000:-), Borrmaskin (500:-). 
 
 -Kassören 
Det beslutades att godkänna inköp av komplett dator (10 000:-). 
Det beslutades att godkänna uppvaktning av Tord Ljung. 
 
Övriga frågor 
Det beslutades att Bertil Ericsson går vidare för att reda ut oklarheter i 
balansräkningen samt att revisorerna skall tillsändas samtliga protokoll.  
 
 
Det beslutades tillfråga Harry Börjesson för att se över mastkransvinschen. 
 
  

Sammandrag från styrelsemöte 
den 22 mars 2007 

Bidrag till maja 
 
VBS bidrag till 
Skärgårdsstiftelsens 
skärgårdsmajor 2007 har gått 
till skärgårdsmajan vid Östra 
Runmaren inom Utö 
naturreservat. 
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-Hamnkaptenen rapporterade: 
Årets sjösättning försinkades beroende på en träbåt som sjönk vid sjösättningen, 
detta skapade flera timmars förskjutning. Det diskuterades att addera en tredje 
sjösättningsdag samt att rikta information till träbåtsägare att fukta båtarna. 
Vidare diskuterades att köpa in ett antal stöttor för temporär stöttning under 
torrsättning kvaliteten på vaggorna varierar. Kortare överlapp och eventuellt 
kortare pass nämndes också. 
 
 Kassören: 
 Luckor i vaktlistan föranleder ett beslut att VBS ersätter vakterna som tog dessa 
pass (600:-/person). 
Byte av elmätare i skåpet sker utan krav på närvaro av VBS-personal. Kvarstår 
byte av mätare i klubbhuset vilket Eltel inte kände till.   
Vissa oklarheter rörande båtplatser. Det beslutades att Leif och Bertil stämmer 
av. Bidrag till Skärgårdsmajorna beslutades uppgå till samma belopp som 
föregående år. 
Pga uteblivet svar från revisorn kvarstår balansräkningens utformning såsom i 
dag. 
 
Båtplatsombudet: 
Vid frågor rörande båtplatser önskar ombudet skriftlig kontakt för undvikande 
av missförstånd. 
Bertil tittar på rutiner för båtplatsbyten för att generalisera denna. 
Beslutades att föreslå årsmötet att förutsättningen för att stå i båtplatskö är att 
man är medlem. 
Beslutades att Bertil kan utöka sin lagringsmöjlighet hos Telia. 
 
 Seglarombudet: 
-Inköpt tampar till bojar och plättar. Tillstyrktes förlag att Båtaccenten bidrar 
med porto samt information i medlemstidningen.  
 
Övriga frågor: 
 
 Möjlighet för campingen att ta vatten från VBS när de har vattenbrist. 
Beslutades att tillstyrka en test för utvärdering säsongen 2007. 
 
 Avtal med parkeringsbolaget. 
Parkeringsbolaget kommer att starta bevakning av olovlig parkering. 

Sammandrag från 
styrelsemöte 12 juni 2007 
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Redakötern har ordet 

En sommar går förbi 
En sommar går förbi. Den går nästan alltid lika svindlade lätt förbi. Nyss var 
det sjösättning och redan är det dags att börja fundera på torrsättningen. 
Efteråt blir det tid att summera året båtsäsong. Blev den som väntat eller 
bättre eller kanske sämre? Hur var egentligen vädret? För egen del så blev 
det en ganska fin säsong. En del vind, lagom med regn och ingen 
algblomning att tala om. Inte så mycket värme i vattnet. Men ändå på det 
hela taget en ganska bra sommar. En sexa på en tiogradig skala lyder 
betyget. 
Så småningom vävs denna sommar samman med andra liknande och 
bleknar. Så brukar det vara om det inte var just en alldeles ovanlig sommar 
med alldeles särskilda händelser. Hur var din? Skriv gärna och berätta om 
saker du sett eller erfarenheter du gjort om stort eller smått. 
Välkommen med ditt bidrag! 
        
           TOM KNUTSON 

Skicka dina frågor 
om båtplats med e-post 
 
 
Om du har frågor som handlar om 
båtplats så önskar båtplatsombudet 
skriftlig kontakt för att undvika 
missförstånd och förenkla hanteringen. 
 
E-postadressen är: 
bertil.b.ericsson@telia.com 
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Anslagstavlan 

B FÖRENINGSBREV VÄSTERHANINGE 
BÅTSÄLLSKAP 

BOX 91 
137 22 

VÄSTERHANINGE 
 

Nästa nummer av VBS-
Info 
kommer ut den 5/11  2007 
Manusstopp är den 14/10 
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 till VBS-kassör Leif 
Thörngren, Villavägen 286,  
13738 VÄSTERHANINGE, 
tel 08-500 202 86 

 

Var rädd om bommen 
 
När du öppnar och stänger den 
stora bommen vid infarten till 
VBS parkering är det viktigt att ta 
det varligt. Smäller man ner 
bommen för hårt går den snart 
sönder igen. Så tänk på det när du 
öppnar och stänger. 
 


