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Informationsblad Nr. 1 2006 Årgång 31 
 
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, tom.knutson@advokatsamfundet.se  
 
Informationsbladet utkommer med fyra nummer under år 2005 och 
distribueras till medlemmar i Västerhaninge Båtsällskap. 
 
VBS-webbadress:http://www.vbs-östnora.se 
 
Västerhaninges båtsällskaps styrelse och dess ombud: 
 
Ordförande: Carl Bonde, tel:08-7603282, Lundagårdsvägen 28, 
163 51 Spånga, carl.bonde@swipnet.se 
 
Vice Ordförande: Christer Arvidsson, tel:08-50020416,  
Floravägen 11 D, 137 38 Västerhaninge 
 
Sekreterare: Ove Wenngren, tel:08-822774, Krysshammarsvägen 
8, 171 57 Solna, k.o.wenngren@telia.com, tel: 070-6276855 
 
Kassör: Leif Thörngren, tel:08-5002028, Villavägen 286, 137 38 
Västerhaninge, l.thorngren@privat.utfors.se 
 
 
Hamnkapten: Tor Nitzelius, tel:08-54901895 Ekenbergsvägen 23, 
117 69 Stockholm, tor.nitzelius@telia.com 
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Ordinarie ledamöter: 
Lars Brauer, tel:08-50025495, Villavägen 92, 
137 38 Västerhaninge, lars-brauer@spray.se 
 
Gert Frid, tel:08-50011534, Södra Jordbrovägen 181,  
136 52 Haninge 
 
Suppleanter: 
Bertil Ericsson, tel:08-50023517, Stationsvägen 4,  
137 38 Västerhaninge, bertil.b.ericsson@telia.com 
 
Lars Åkesson, tel:08-50030766, Älvvägen 5, 137 56 Tungelsta 
 
Radioombud: Stefan Hansson, tel:08-50037390, Långvägen 28, 
137 55 Tungelsta 
 
Seglarombud: Kenneth Svensson, tel:08-7227274, Tjär-
brännargrand 6 a, 122 43 Enskede, kenneth44@gmail.com 
 
Motorbåtsombud: Bertil Ericsson, tel:08-50023517 Stationsvä-
gen 4, 137 38 Västerhaninge, bertil.b.ericsson@telia.com 
 
Västerhaninge Båtsällskaps klubbstuga, te1:08-50040370 
 
Stugfogde: Lars Brauer, tel:08-50025495, Villavägen 92, 137 38 
Västerhaninge, lars-brauer@spray.se  
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Kallelse 

 
 
 

Härmed kallas Du till Västerhaninge Båt-
sällskaps ordinarie  

årsmöte  
Datum: tisdagen den 21 februari 2006  

Tid: Klockan 19.30  
Plats: Östnora Gamla Skola 

(i korsningen Nynäsvägen och vägen ner 
till hamnen) 

VBS bjuder på kaffe och bullbuffé 
 
 
 
 
 
 
 
 

VBS styrelse 
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Dagordning 
 
Vid Västerhaninge Båtsällskaps ordinarie årsmöte tisdagen den 
21 februari 2006 klockan 19.30 i Östnora Gamla Skola. 
 
1. Mötet öppnas  
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. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för  

tiden 2005-02-24 -- 2006-02-21 samt räkenskapsåret 2005-01-
01 -- 12-31  

 
8. Revisorernas berättelse för samma tid  
9. Frågan om balansräkningens fastställande samt disposition av 
vinstmedel  
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning  
 
11. Propositioner  
a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året 
b) Styrelsens förslag beträffande avgifter för 2006 
c) Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för 2006 
 
12. Motioner  
 
13. Val av ordförande för 2 år 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
15. Val av revisorer och revisorssuppleant  
16. Val av valberedning  
17. Avslutning 
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Styrelsen har haft följande sammansättning: 
 
Carl Bonde, ordförande  
Christer Arvidsson, vice ordförande  
Ove Wenngren, sekreterare  
Leif Thörngren, kassör  
Tor Nitzelius, hamnkapten  
Lars Brauer, ledamot  
Gert Frid, ledamot  
Lars Åkesson, suppleant  
Bertil Ericsson, suppleant  
 
Av årsmötet utsedda revisorer och suppleanter: 
Jan Augustsson, ordinarie  
Barbro Sagner, ordinarie 
Ove Andersson, suppleant  
 
Av årsmötet utsedd Valberedningen: 
Tommy Gileborn, sammankallande,  
Ann-Marie Klotz  
Bo Eriksson  
Tommy Boholm  
  
Av styrelsen utsedda ombud: 
Stefan Hansson, radioombud  
Kenneth Svensson, seglarombud  
Bertil Ericsson, motorbåtsombud 
Lars Brauer, båtplatsombud 
Gert Frid, Miljöombud 
 
Av styrelsen utsedd redaktör och ansvarig utgivare för informationsbladet: 
Tom Knutson  
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2005-02-24 -- 
2006-02-21 samt räkenskapsåret 2005-01-01 -- 12-31. 
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Av styrelsen utsedda och grupper: 
 
Hamngrupp: 
Tor Nitzelius, Gert Frid, Lars-Erik Ekman,  Per Ekman, Johan Ekman,  Bernt 
Nilsson 
 
Brottsförebyggande gruppen: 
Lars Åkesson, Tommy Åkerström, Bertil Ericsson 
 
Sjö- och torrsättningsgruppen: 
Christer Arvidsson, Tor Nitzelius,  
Tord Ljung, Tommy Åkerström, Paul Olesen,  
Leif Andersson 
 
Båt- och Flottgrupp: 
Tomas Nitzelius, Jan Gustavsson,  
Nils Hjelm, Stefan Johnsson 
 
Stugvärd: 
Lars Brauer, Tommy Caspersson 
 
Stuggrupp: 
Sverre Ekdahl, Irene Bergkvist, Åke Björklund 
 
Utomhusgrupp: 
Mats Malmgren, Björn Roos, Leif Pettersson,  
Folke Hammarström 
 
Vassröjargrupp: 
Inge Wikström, Rolf Carlsson, Bernt Pettersson 
 
Bojgrupp: 
Tomas Hulting, Göran Sandberg, Mikael Nylander, Sten Gibsson 
 
Fordonsgrupp: 
Ante Hartonen, Harry Börjesson 
 
Förrådsmän: 
Lars Åkesson, Rune Eklund 
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Sällskapet hade 487 medlemmar den 31 december 2005. Ordinarie års-
möte hölls den 23 februari 2005. 43 deltog i mötet. Under verksamhetsåret 
har styrelsen haft 8 protokollförda styrelsesammanträden.  
Samarbetet med Haninge Jolleseglare, kommunen, campingen, LÖMIF 
och tomtägarna runt hamnen har varit gott. 
Under verksamhetsåret har fyra ordinarie nummer av VBS informationen 
utgivits.  
 
Sjösättning ägde rum den 7 och 8 maj samt torrsättning den 8, 9 och 15 ok-
tober. Både sjösättningen och torrsättningen har fungerat bra. Elektriciteten 
på hamnplanen har varit inkopplad under perioden 15 mars - 15 november 
och på mellan- och övre planen 15 mars – 15 maj samt 15 oktober– 15 no-
vember. Sopcontainer har funnits på hamnplanen under en kortare period i 
samband med sjösättning och torrsättning. Sopcontainer har funnits på 
hamnplanen under en kortare period i samband med sjösättning. 
 
Vakthållningen har fungerat bra. Trots detta har stölder förekommit, 2 st 
motorbåtar och klubbens lilla båttrailer har stulits. Det har även stulits från 
låsta utrymmen som man måste ha nyckel för att komma in i. Bland annat 
har en röjsåg, en elsvets och en utombordsmotor försvunnit. 
 
Parkeringen på hamnplan har fungerat bra även denna sommar. Styrelsen 
anlitade åter Länsparkerings Bevakning AB som under perioden 15 juni till 
15 augusti övervakade att de av årsmötet, styrelsen och LÖMIF fastställda 
parkeringsreglerna efterlevdes.  
 
För att klara det löpande underhållet har styrelsen skapat ett antal arbets-
grupper som ansvarar för var sitt område. (Se ovan). Grupperna har ett 
självständigt ansvar för sitt område dvs dels se vad som behöver göras, 
dels utföra det. Om det är större arbeten får andra medlemmar kallas in. På 
detta sätt har vi fått fler medlemmar som delar ansvaret för driften av VBS 
och som deltagit i arbetet. Grupperna har under detta första år skött sitt ar-
bete mycket bra. Detta innebär bl annat att klubbstugan är målad och ut-
omhusmöblerna oljats, det yttre förrådet har rensats, vassen har röjts, om-
rådet runt stugan har snyggats till, bojarna är numrerade och försedda med 
reflexer, klubbstugan har fortlöpande städats och skräp och gamla trasiga 
båtar har fraktats bort. Den nya organisationen har ytterligare stärkt sam-
manhållningen och ”klubbkänslan”. 
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Styrelsen har låtit lägga i nya bojar och bojstenar före sjösättningen. 
Samtliga platser på flytbryggan har nu fått Y-bomar. Kajen vid hamn-
planen har totalrenoverats, lyftoket har breddats och försetts med nya 
vajrar, vattenhydroforen har bytts ut, en ny båttrailer har inköpts 
(ersätter den som stals). LÖMIF har totalrenoverat lilla bryggan vid 
hamnplanen. 
 
Styrelsen kontrollerade i juni förtöjningarna. De visade sig över lag 
vara undermåliga. De medlemmar som hade sina båtar på för vind och 
vågor utsatta platser fick skriftligt påpekande. Utöver detta sattes det 
upp anslag om hur förtöjningen skulle ske för att följa försäkringsbola-
gens normer. Under sommaren förbättrades standarden på förtöjningar-
na men helt bra blev det aldrig. 
 
VBS arrangerade Muskö Runt den 12 juni. 13 båtar deltog och team 
Ljung tog första plats. Kanonseglingen 2005 anordnades av VBS den 
10 september.11 båtar deltog varav 5 från VBS. Lagtävlingen vanns av 
Örlogsberga som får segern ingraverad på kanonen. Team Ljung från 
VBS tog förtaplatsen och vann därmed klubbmästerskapet. 
 
Kennet Svensson har genomgått en kurs i sälerhetsbesiktning och är nu 
auktoriserad säkerhetsbesiktningsman. 
 
Ut- och inträden av medlemmar i VBS liksom byten av båtplatser har 
varit av ungefär samma omfattning som föregående år. Av hamnens 311 
platser var 30 st säsongsuthyrda.  
 
Ekonomin har under perioden, trots de stora underhållskostnaderna, va-
rit relativt god. VBS räkenskaper för perioden 2005-01-01 -- 12-31 
framgår av bilaga till verksamhetsberättelsen.  
Sammanfattningsvis har det mesta fungerat bra under verksamhetsåret 
och styrelsen tackar alla medlemmar och funktionärer som ställt upp 
och hjälpt till med arbetet.  
 
 
           För styrelsen 
 
           Carl Bonde 



10 

 

Punkt 11 a Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2006 
Sjösättning den 6 och 7 maj  
Torrsättning den 7, 8 och 14 oktober  
Besiktning av alla bojkättingar på flytbryggan och byte av eventuellt skadade delar  
Byte av flottörer till vissa Y-bommar 
Fortsatta reparationer av bryggor  
Reparation av stora rampen  
Bojflotten förses med städ och spel 
Arrangera Muskö Runt  
Verka för att VBS medlemmar deltar i årets kanonsegling 
Fortsätta utvecklingen av VBS hemsida  
Byte av lås och nycklar 

Punkt 11 b Styrelsens förslag beträffande avgifter för 2006 
Styrelsen föreslår avgifter enligt följande:  
Inträdesavgift: 
300 kronor (Engångsavgift)  
Medlemsavgift: 
200 kronor  
Bryggplats- och bojavgift:  
t.o.m. 7,5 kvm 200 kronor  
över 7,5 t.o.m. 12,0 kvm 400 kronor  
över 12,0 t.o.m. 19,0 kvm 900 kronor  
över 19,0 t.o.m. 26,0 kvm 1 400 kronor  
över 26,0 t.o.m. 33,0 kvm 1 900 kronor  
över 33,0 t.o.m. 40,0 kvm 2.400 kronor  
o.s.v  
Vinterplats ingår i denna avgift.  
Vinterplats för den som inte har sommarplats:  
500 kronor t o m 20 kvm  
1000 kronor över 20 kvm  
(Medlemskap fordras. Inträdesavgift och medlemsavgift tillkommer således)  
Säsongsplats:  
Styrelsen får avgöra avgiftens storlek.  
Förseningsavgift: 
Högst 500 kronor får tas ut. Styrelsen får avgöra från fall till fall om lägre belopp skall 
tas ut eller inget belopp alls. Avgiften tas ut vid exempelvis för sen anmälan till torr-
sättning eller vid påminnelse om ej betald avgift. I sistnämnda fall skickas krav högst 
en gång efter ordinarie krav. Därefter mister medlem medlemskap och båtplats.  
Straffavgift: 
Högst 1000 kronor får tas ut. Styrelsen avgör om lägre straffavgift skall tas ut. Avgif-
ten tas ut vid utebliven vakttjänstgöring, arbetspass eller liknande.  
Avgift för icke medlem som vill utnyttja ramperna:  
200 kronor per gång.  
Avgift för båtkö:  
75 kronor per år  
Avgift för befrielse från arbetsplikt  
300 kronor per år. (Befriar dock ej från arbetsplikt vid sjö- och torrsättning). 
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Punkt 12 c Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2006 

I samband med att årsmö-
tet hålls delas VBS resul-
tat- och balansrapport ut 
samt valberedningens för-
slag. 
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Sammandrag från  
Styrelsemötet den 4 oktober 2005 

Efterlysning 
Efterlysning av instruktionsbok för 
ekolod Apelco Fish Finder 460. Jag vill 
gärna kopiera din bok på vissa punkter 
där jag inte förstår den engelska texten. 
Väldigt tacksam om du kan hjälpa mig. 
Slå en signal till Per, tel: 08-500 231 80 

Rapporter och förslag: 
Stuggruppen: Klubbstugan är målad. 
Förrådsgruppen: Det yttre förrådet är rensat. 
Fordonsgruppen: Nya däck till transportvagnen för båtvaggor har inte an-
skaffats, då befintliga däck fungerar. 
Bojgruppen: Alla bojar har försetts med nummer och reflexer. De ska ligga 
kvar i sjön under vintern. 
Vassröjargruppen: Vass har röjts. 
Utomhusgruppen: Sammankallande var inte på plats men gruppens arbete 
syns tillfredsställande. 
Stugfogden: Minst ett besök i veckan krävs av stugfogden för att hålla ord-
ning i klubbstugan. Bl.a. har toalettstolen lämnats förorenad. En pappershål-
lare har anskaffats till toalettrummet. Startknappen till TV:n är glapp och kan 
behöva trycks in flera gånger.Termostaterna på elelementen bör ställas in på  
16 grader på vintern för grundvärme och annars på 18 – 20 grader. Dörrmat-
tan behöver bytas. Hydroforen/tryckkärlet till vattensystemet behöver bytas. 
Styrelsen beslutade att bevilja byte av hydrofor till en maximal kostnad av 
10.000 kronor efter att stugfogden begärt in offert. 
Boj-och flottgruppen: Städet på bojflotten behöver åtgärdas. 
 Kassören: En faktura  har inkommit från SRV för körning för slamsugning 
som inte blev av, då vägbommen  var låst. 
Styrelsen beslutade att nyckel till vägbommen ska skickas till SRV och 
slamsugning beställas. 
. 
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Sammandrag från  
Styrelsemötet den 6 december 

Redaktörn har ordet 
Ny illustratör till VBS-Info 

Kombinerad lyft- och båtvagn 
Efter presentation av en kombinerad vagn och lyft för torr- och sjösättning 
beslutade styrelsen att köp av den presenterade vagnen inte skall göras, då 
den skulle bli mindre tidseffektiv än nuvarande system för torr-och sjösätt-
ning. 
 
Vinterunderhåll 
Från LÖMIF har frågan ställts om varför vägbommen till hamnplanen hålls 
öppen under vintersäsongen. Bommen är öppen vintertid på grund av snöröj-
ning. Styrelsen beslutade att det står LÖMIF fritt att avtala med den som 
röjer snö om öppning och stängning av bommen till hamnplanen under förut-
sättning att LÖMIF står för eventuella kostnader. 
 
 
Den lilla båtvagnen 
Båtplatsombudet informerade om att den lilla båtvagnens lås inte fungerat, 
varför han klippt av därtill hörande kätting. Dessutom har veven till vinschen 
försvunnit och vajerlåsningen är ur funktion. 
 
 

 
I och med detta nummer av VBS-Info har vi den stora glädjen att önska en 
ny medarbetare varmt välkommen. Vi har nämligen efter ett långvarigt sö-
kande begåvats med en ny tecknare. Det är Ingrid Wiken Bonde, gift med 
VBS-ordförande, som erbjudit sig att förse oss med bidrag till kommande 
nummer. 
I och med detta kan redaktören konstatera att året tycks börja lovande. 
           TOM KNUTSON 
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Anslagstavlan 

B FÖRENINGSBREV VÄSTERHANINGE 
BÅTSÄLLSKAP 

BOX 91 
137 22 VÄSTER-

HANINGE 
 

Nästa nummer av VBS-Info 
kommer ut den 3/4 
Manusstopp är den 12/3 
Sänd era manus till: 
Tom Knutson 
Långvägen 27 
137 55 TUNGELSTA 
Tel: 073–056 71 00 
tom.knutson@advokatsamfundet.se 
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 

Prylbytardag 
I Kryssarklubbens Stockholmskrets regi hålls den 18 mars Prylbytardagen. 

Inlämning av prylar mellan är 9-11, försäljning mellan 12-14 och utläm-

ning och redovisning till säljarna mellan kl 14-15. 

Lokal: Sjömansskolan på Långholmen. Tio procents avdrag för lokalhy-

ra/administration. Tänk på att märka upp prylarna som skall sälja, till ex-

empel längd på tampar och mått på segel. 


