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Informationsblad Nr. 2 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 2006 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, 
fritidsbostad: 08-500 405 82 
 
Kassör: Leif Thörngren, tel:08-50020286, 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, 
lasse.akesson@tele2.se 
 
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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På årsmötet den 21 februari 2006 avhandlade 52 medlem-
mar den gångna verksamheten och fattade bes1ut om det 
kommande året. Mötet ägde rum i Östnora gamla skola och 
VBS bjöd på kaffe och bulle. Ibland är det trevligt att byta 
miljö. Vår egen klubbstuga är trevlig och bra på alla sätt 
och vis, men det är lite trångt när så många kommer till års-
mötet. Jag är mycket glad åt att vi inte behöver höja avgif-
ten, utan att vi klarar oss re1ativt bra ändå. Det beror på att 
så många medlemmar ställer upp och hjälper till och att sty-
relsen, hamngruppen och våra särskilda arbetsgrupper gör 
stora arbetsinsatser. I år liksom alla andra år blir det en rad 
reparationer, stora och små, som måste göras. Till de större 
hör att göra i ordning stora rampen. Det har också b1ivit 
nödvändigt att byta lås. Allt för många nyck1ar är nu i om-
lopp utanför medlemskretsen vilket gör att obehöriga kan 
komma in i klubbstugan och ut på bryggorna. 
 
Nu har vi laddat för ett nytt båtår. Även om det nu, i skri-
vande stund, är åtta minusgrader och lätt snöfall, så utgår 
jag från att båtsäsongen kommer att bli underbar med 
mycket sol, lagom vind och en vattentemperatur som gör att 
man gärna ligger i vattnet flera timmar i sträck. Jag tror 
också att våren blir solig och fin så att vi hinner prata med 
våra båtgrannar, dricka kaffe och i lugn och ro och utan 
stress kan göra i ordning båten inför sjösättningen. 

ledare 
Om årsmötet och den 
kommande båtsäsongen 
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Ni som har segelbåt, delta i Muskö Runt. Har du motorbåt så 
försök hänga med någon kamrat som seglar. Det är en trevlig 
klubbsegling där hela familjen kan delta. I höst är det Ka-
nonseg1ingen som anordnas av Örlogsberga båtklubb. 
Även denna tävling kan man genomföra med familjen. För 
att delta i dessa två tävlingar ställs det inga krav på kunnan-
de i tävlingssegling, men det är roligt att få mäta sig själv 
och sin båt mot andra och man lär sig ett och annat av sina 
misstag. 
Trots allt är det inte långt kvar till sjösättningen. Ta det för-
siktigt då. Kryp inte under hängande båt och se till att 
”straffa” ordentligt så att båten inte glider ur banden. 
 
Lycka till! 

  Carl Bonde 



6 

 

 
 
 

OBS! Nyckelbyte OBS! 
 

På årsmötet beslutades att bytet av låscylindrar, hänglås och 
nycklar ska ske. 
 
Bytet av låsen kommer att ske fredagen den 5 maj och nedan kan 
du se vilka dagar det finns personal i klubbstugan för nyckelbytet 
så att du inte blir ”utelåst”. 
 
Lördagen   29 april  10.00 – 14.00 
Söndagen  30 april  10.00 – 14.00 
Fredagen  5 maj  16.00 – 19.00 
Lördagen  6 maj  10.00 – 14.00 
Söndagen  7 maj  10.00 – 14.00 
Lördagen 13 maj  10.00 – 14.00 
 
Vid bytet, som sker utan kostnad för dig, ska dina gamla nyck-
lar återlämnas. Eventuellt borttappad nyckel måste ersättas med 
300 kronor. Medtag även ditt ”gamla” nyckelkvitto. 
 
          VBS styrelse 
          /Christer A & Lars B 



7 

 

        

Sammandrag från årsmötet 
den 21 februari 2006  
Årsmötet beslutade att godkänna och fastställa redovisad balans- och  resultatrapport, 
att överskottet skall tillföras eget kapital samt att  balans- och resultatrapporterna 
skall läggas ut på VBS hemsida och införas i ”VBS-information”. 
 
Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen för år 2005 till handlingarna samt 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioderna enligt 7 §. 
 
Efter föredragning av hamnkaptenen och seglarombudet/webbmastern beslutade års-
mötet  att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året.  
 
Seglarombudet/webbmastern meddelade att han genomgått utbildning till säkerhets-
besiktningsman och att VBS hemsida nu även kan nås å adressen www.vbs-
ostnora.se, d.v.s. ett särskilt program för att kunna använda å,ä och inte behöver lad-
das ned. 
 
Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till avgifter för 2006. 
Årsmötet  beslutade att godkänna och fastställa styrelsens förslag till inkomst- och 
utgiftsstat för 2006. 

 
Årsmötet beslutade att anta delar av de i motionen föreslagna riktlinjerna för VBS 
hemsida enligt av styrelsen framfört förslag.  
 
Årsmötet beslutade att avslå motionen om krav på fastlåsning av båtar vid bryggorna. 
I diskussion av frågan påpekades att det är i båtägarnas eget intresse att följa försäk-
ringsbolagens vilkor om fastlåsning av båtar. 
 
Årsmötet beslutade att välja om Carl Bonde som styrelsens ordförande för två år. 
Årsmötet beslutade att välja om  Tor Nitzelius och Gert Frid för två år till ordinarie 
styrelseledamöter, att välja om Bertil Ericsson till suppleant för två år samt att välja 
om Lars Åkesson till suppleant för ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Ove Andersson till revisor, nyval, för två år, samt att väl-
ja Jan Augustsson, nyval, till revisorssuppleant för två år. Årsmötet beslutade att välja 
om Tommy Gileborn, Ann-Marie Klotz, Bo Eriksson och Tommie Boholm för ett år 
till valberedningen. 
Ordföranden avslutade årsmötet kl. 21.52, framförde ett tack till närvarande medlem-
mar samt avtackade tidigare avgående styrelseledamoten Leif Andersson 
 
(Läs mer: hela protokollet finns på klubbens hemsida och  i pärmen som finns i 
klubbstugan.) 
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Vi börjar med nedre hamnplan lördagen den 6 maj med samling vid klubbstugan kl 

07.30. Denna dag räknar vi med att hinna med alla båtarna på nedre hamnplanen plus 

halva antalet på mellanplanen. 

Förmiddagspasset börjar kl 07.30 och slutar kl 14.00. 

Eftermiddagspasset börjar kl 10.00 med samling vid klubbstugan. 

Söndagen den 7 maj sjösätts resten av båtarna. Samling sker vid klubbstugan kl 

07.30. Vi räknar med att vara färdiga hyfsat tidigt på eftermiddagen. Skylt kommer 

att visa vid vilken båt eftermiddagspasset börjar respektive slutar den 6 och vid vilken 

båt söndagspasset börjar. Besök därför hamnen för att se vilket pass din båt tillhör! 

 

Alla båtar kommer att märkas med ett nummer som sedan användas vid upprop och 

betalning till kranföraren. 

 

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 sjösätt-

ningen. Vaggor och täckningsmaterial ska fraktas bort omedelbart efter sjösättningen, 

så att det blir ordning och rent på bilparkeringen. Som vanligt jobbar vi med att snyg-

ga 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! Ta med medlemskortet! 

Betalar gör du till kranföraren. 

Välkommen! 

            Tor Nitzelius 

            hamnkapten 

Sjösättning den 6 och 7 maj 
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MUSKÖ RUNT DEN 17 JUNI 
 
Muskö Runt arrangeras lördagen 17 juni 2006 
Skepparmöte kl. 09.00 vid klubbstugan. 
 
Start kl. 10.00 
Startavgift 100 kr 
Korv och dricka serveras efter avslutad segling i 
samband med prisutdelningen 
 
Anmälan till Kenneth Svensson tel 08-722 72 74, 
e-mail kennetto44@hotmail.com senast 10 juni 2006. 
 
I anmälan skall följande uppgifter finnas: 
- namn på skeppare och mobiltel till båten 
- båttyp och båtnamn 
- segelnummer 
- LYS-tal. Ange om båten skall seglas utan spinnaker 
samt om bara godkänt krysställ skall användas 
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 Resultatrapport VBS 2005 



11 

 

Resultatrapport VBS 2005 
fortsättning 

Enligt beslut på årsmötet 
presenteras här 2005 års 
resultat– och balansrap-
port. 

Se upp för båttjuven 
På VBS årsmöte togs bl.a upp frågan om 
hur vi bäst skulle skydda oss från båtstöl-
der. 
Förslag fanns att vi skulle ha krav på 
fastlåsning av båtar, förtöjda vid våra 
bryggor. 
Motionen avslogs med motiveringen att 
det skulle vara svårt att kontrollera att 
bestämmelserna efterlevdes. Men under 
diskussionen som följde påpekades att 
det är i båtägarnas eget intresse att följa 
försäkringsbolagens villkor om fastlås-
ning av båtar. 
Nu kan ni också gå in på ”nätet” och läsa 
om brottsförebyggande åtgärder på föl-
jande webadress: 
www.samverkanmotbrott.nu  Här finner 
du information om bostad, bil och båt.  
       
   Kenneth Svensson 
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Balansrapport 2005 
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ESKADERSEGLING 
Eskadersegling, c:a 30 sjömil, till Askö söder om Trosa plane-
ras åter efter en säsongs uppehåll. 
 
Preliminära datum: fredag t.o.m. söndag den 4 – 6 augusti. 
Vi ordnar supé med tillbehör på fredagskvällen efter ankomst mot 
självkostnadspris och om möjligt guidning på ön på lördagen och 
visning av det marinekologiska laboratoriet mot en liten avgift. 
Havsörn, vildsvin, får, kossor och rara örter finns att beskåda på ön, 
som till största delen är ett naturreservat sedan år 2000. Vackra 
stränder och urskog tillkommer. 
 
Föranmälan krävs för att delta i båda eller det ena av arrangemang-
en. Tips om platser för tilläggning/ankring, i Sandviken på öns nord-
östra sida eller vid Kyrkogårdskär på den sydvästra, lämnas vid 
genomgång kl.9.00 före avgång kl.10.00 den 4 aug. 
 
Seglare med endast järngenua/motor är självklart välkomna. 
 
Ove och Karin Wenngren 
Tfn: 82 27 74, 500 405 82. 
070-627 68 55 
E-post: k.o.wenngren@telia.com 
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Tryggare ombord 
med säkerhetsbesiktning 
För att öka säkerhetsstandarden på våra fritidsbåtar har Svenska Båt-
unionen (SBU) tillsammans med bland andra Sjösäkerhetsrådet och 
Sjöfartsverket utarbetat besiktningsregler samt utbildat besiktnings-
män. 
 
I vår klubb har vi två utbildade besiktningspersoner nämligen: 
Bernt Almberg (email bernt.almberg@synerco.se  tel. 08-338219 mo-
bil 070-674 9236 
Kenneth Svensson (e-mail  kenneth44@gmail.com) tel. 08-722 7274 
mobil 070-594 9444 
 
Kontakta någon av dem för att få gjort en sådan besiktning på din båt. 
 
Tänk på att små fel som inte åtgärdas i tid kan förorsaka dig stora 
kostnader och kanske försätta dig och din familj i en nödsituation! 
Båtar som är besiktade har också 200kr billigare försäkring samt att 
självrisken vid eventuell skada reduceras med 1000kr (Gäller Svens-
ka Sjö)     
            

VBS hemsida kan nås på  
två olika adresser 
Ni som inte har uppgraderat er webbläsare med å.ä och ö använder 
adressen:  www.vbs-ostnora.se 
Ni som har uppgraderat kan också använda: www.vbs-östnora.se  
När ni skall in på de spärrade sidorna måste ni använda följande 
User name: vbsmedlem 
Password: stnora2006 
OBS lämna inte ut dessa uppgifter till obehöriga personer! 
           Kenneth Svensson 
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Sammandrag från  
Styrelsemötet den 10 januari 

Redaktörn har ordet 
De perfekta studiedagarna 

Styrelsen beslutade att avvisa en motion om byte av webbredaktör och ändring av hem-
sidan då nuvarande redaktör nu har bättre förutsättningar för sitt uppdrag. 
 
Som alternativ till en omfattande reparation av stora upptagningsrampen diskuterades 
alternativ med flytbrygga. Styrelsen beslutade att offert på flytbrygga till den stora upp-
tagningsslipen skall inhämtas för jämförelse med andra alternativ samt att en provisorisk 
reparation skall göras om isläget medger det. 
 
Ordföranden åtog sig att med LÖMIF diskutera en översyn fördelningen av kostnaden 
för belysning på bryggorna och hamnplanen. 
 
Redaktören visade en annons som Marinshopen ska få införd i VBS-information mot 
bidrag till. Hela portokostnaden för ett medlemsutskick samt ett presentkort enligt tidi-
gare beslut av styrelsen. 
 
Styrelsen beslutade att föreslå VBS revisorer att VBS skulder, i form av erlagda deposi-
tionsavgifter, inte skall balanseras mot marknadsvärdet av fast utrustning utan mot vär-
det av medlemmarnas tillgång till båtplats med tillhörande vatten. 
 
Styrelsen diskuterade en övre begränsning för värdet av depositionsavgifterna, som in-
dexuppräknas. Ett sådant kräver dock en stadgeändring. Båtplatsombudet och kassörer-
na ska tillsammans undersöka antalet och värdet av de indexuppräknade båtplatsavgif-
terna för balansering i redovisningen. 
 

Om några veckor är det äntligen dags för sjösättning och att åter få vat-
ten under kölen. Och i dessa dagar handlar mycket om att ordna med 
allt det praktiska; måla båtbotten, montera tillbaka batterierna och annat 
stort och smått pyssel. Fast egentligen är det här också den perfekta ti-
den att friska upp minnet och läsa på om väjningsregler, fyrljus, studera 
sjökort, lägga upp färdrutter för kommande dagar på sjön. Läsa på och 
vara förberedd kort sagt.  Och innan vi vet ordet av så är det äntligen 
dags att lägga ut. 
            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 11/9 
Manusstopp är den 20/8 
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 

TBE, fästingar och vaccin 
Det är inte bara båtfolket som gillar sommaren. Även fästingarna trivs då, 
särskilt i skärgården. TBE är en virussjukdom som sprids via fästingen till 
människan. Denna sjukdom har ökat markant de senaste åren. Men det finns 
ett vaccin för att förebygga virussjukdomen. 
Medlemmarna i VBS erbjuds 10 procents rabatt på TBE-vaccin av Stock-
holm Medical Office. För att få rabatten ska man uppge att man är med-
lem i Saltsjön-Mälarens Båtförbund. 
För mer information: Stockholm Medical Office, tel 08-545 816 70, 
www.stockholmmedicaloffice.se 


