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Medtag båt, gott humör, egen matsäck och 200 kronor/fartyg.
Vi bjuder på musik, välkomnar till sillknytis på bryggan, dans

kring stången, lekar, skattjakt för de små, frågesport med
prisutdelning och rikligt med tillfällen att bevittna

festliga sätt att lägga till på...

Glöm inte att förse er båt med VBKs klubbvimpel.
Icke medlem/båt utan vimpel debiteras 100 kronor extra/natt.

Välkomna!

Varmt välkomna
att fira midsommar

på Furholmen

www.bsmarin.se08-400 206 63    info@bsmarin.se  

Motorservice
Motorbyten
Drevservice
Bälgbyte
Dieselrening
Datadiagnos

Gps
Vhf
Peken
Badbryggor
Ankarspel
Bogpropellrar

Vårkampanj!
10% rabatt på 
navigationssystem 
från Simrad.
Gäller bokningar 
t.o.m. 1 april.

Vi önskar 
alla en

riktigt fin 
båtsommar!
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Nu börjar vår hamn återigen fyllas av alla 
nyputsade pärlor. Vi är många som ser 
fram emot en härlig båtsäsong med soliga 
och sköna stunder ute på vattnet. 

Jag hoppas att ni Viggan-medlemmar har 
tänkt till lite extra när det gäller bottenmål-
ningen. Många skulle klara sig utmärkt utan 
att bottenmåla och istället tvätta av botten 
på ett eller annat sätt under säsongen.
Det blir både billigare och dessutom många 
sparade arbetstimmar då man slipper arbet-
et med att måla. 

Under vintern har vi i Södra Roslagens 
Båtförbund arbetat med frågan om hur 
vi ska minska stölderna på klubbarnas 
uppläggningsområden. Vi har inlett dis-
kussioner med Stöldskyddsföreningen och 
Svenska Sjö om hur en kampanj ska utfor-
mas. Klart är att vi kommer att erbjuda för-
månliga priser på så kallad DNA-märkning 
till de anslutna klubbarna. Med DNA-
märkning penslar man på en för ögat osyn-
lig färg som innehåller massor av unika 
mikropunkter. Med hjälp av mikropunkt-
erna kan polisen spåra upphittat gods till 
rätt ägare. En förpackning, liten som en 
nagellacksflaska, räcker till att märka ett 
stort antal saker både i båten och hemma. 
När man planerar för att minska stölderna 
är det inte en sak som gör skillnad, utan 
det är ett antal saker i kombination som 
skapar det bästa stöldskyddet. Mer infor-
mation kommer vi med när det börjar 
närma sig höst och upptagningstider.

Hemma i hamnen pågår i vanlig ordning 
ett antal olika projekt. Det som vi hoppas 
ska uppskattas av de allra flesta är ombygg-

naden av den ena sjösättningsbryggan vid 
rampen. Den friare rampytan gör att arbetet 
med subliftarna nu kommer att gå betydligt 
enklare och snabbare. En av subliftarna är 
ombyggd för att kunna manövreras från 
den ”nya” sjösättningsbryggan. 

Till Furholmen har vi beställt nya bojar och 
bojstenar. Vår förhoppning är att dessa ska 
kunna erbjuda en betydlig säkrare förtöj-
ning och att båtarna blir kvar där vi förtöj-
de dem. Framöver är bastun på Furholmen 
i behov av att bytas ut. Detta är ett större 
arbete och vi skulle behöva några frivilliga 
krafter som kan hjälpa oss med att få till 
detta. Om du är intresserad av att hjälpa 
till, vore det toppen om du berättade det 
för Matte eller Sandra på Hamnkontoret.

Tyvärr tvingas jag konstatera att det finns 
medlemmar som förväntar sig att vi ska ge 
samma service som om vi vore en kommer-
siell marina. Kraven är ibland orealistiska 
och man glömmer bort att det är ideella 
krafter som driver klubben. Vi behöver 
påminna varandra om varför VBK finns 
och vad som är klubbens syfte. Det är med 
gemensamma krafter vi bygger morgonda-
gens båtklubb, men saknas förståelsen för 
det ideella så blir det svårt att i framtiden 
driva en framgångsrik båtklubb. 
Ha nu en riktigt skön båtsommar!

Peter Myrman, ordförande
ordförande@viggbyholmsbatklubb.se

Omslagsbilden
Några av sommarens duktiga 
juniorledare på utbildning i hamnen.
Foto: Carina Norberg.

Nästa nummer
Utkommer i september 2016.

Manus och 
annonsmaterial
Skickas till hamnkontoret eller maila till 
hamnkontoret@viggbyholmsbatklubb.se 
senast 20 augusti 2016.

Vimpelns annonspriser
Helsida  4 000:-
Halvsida 2 000:-
Kvartssida 1 000:-

Redaktion
Ansvarig utgivare och redaktör
Carina Norberg
Producent
Ingela Almén, barafordig@telia.com
Annonser
Hamnkontoret, tel 08-756 66 77
Redaktionsadress
Viggbyholms Båtklubb
Hamnvägen 1, 183 57  Täby
Tel: 08-756 32 08

Hemsida: 
www.viggbyholmsbatklubb.se

E-mail: 
hamnkontoret@viggbyholmsbatklubb.se

Tryck
Grafiska Punkten, Växjö

Pärlorna i 
vattnet

LEDAREN   ordförande har ordet

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. 
Ge ett bidrag eller bli medlem på sjoraddning.se. Du kan också ringa 077-579 00 90.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Hjälp oss att rädda dig.
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Välkommen till Stockholm Marin. Vi finns på två av  skärgårdens  bästa 
säljlägen – Bullandö Marina på Värmdö och Saltsjö Pir i Nacka.

Köpa eller sälja båt?

B U L L A N D Ö  M A R I N A      S A L T S J Ö  P I R

B Å T F Ö R M E D L I N G

www.stockholmmarin.se

Kom till oss om du vill få hjälp med att sälja din båt, eller få rätt 
 vägledning att köpa just den båt som passar dig. Vi på Stockholm 
Marin är passionerade båt människor som har över 40 års erfaren het 
av att sälja både motor- och segelbåtar. Under säsong har vi öppet 
sju dagar i veckan – med  hundratals besökare varje dag. 

Varmt välkommen till Stockholm Marin, besök oss på  webben 
www.stockholmmarin.se eller ring 08-571 451 20.
samarbetspartNers

SthlmMarin_annons_195x127_feb16.indd   1 2016-02-28   21:31

”Vid en liten fiskehamn” Niclas Miljöruta

En bra publikation har getts ut av SBU, Sportfiskarna, Skärgårdsstiftelsen 
och Naturskyddsföreningen. I denna finns tips om 6 olika sätt att slippa 
bottenmåla. Här hittar du tipsen i något förkortad form, vill du ta del av 
hela skriften finns den att ladda hem på www.batmiljo.se.

6 sätt att slippa bottenmåla

1. Låt andra ta hand om problemet
Gör som med bilen, kör den i borsttvätt. Ett 
antal borsttvättar finns i vår närhet. Sök upp 
dem, ta en eftermiddagstur och kom tillbaka 
med en ren båt. Pris: ca 500 kr för en nor-
malstor motorbåt

 

2. Gå loss med borsten
Ta ut aggressioner, få gratis motion och förläng ditt liv samtidigt som du 
blir kvitt beväxningen. Eller sälj jobbet till någon ungdom.
Pris: Upp till din förhandlingsförmåga
 
3. Skaka om en tulpans värld
Ingen vill bo i en konstant jordbävning. Montera in en ultraljudssändare 
i båten.
Pris: 6 000 – 15 000 kr beroende på leverantör och storlek på båt.
 
4. Alla uppskattar inte en nypa luft
Det finns de som dör av frisk luft. Ta upp båten över vattenytan så 
kommer du snart att undra om havstulpaner och alger verkligen finns. 
Pris: trailer och lämplig dragbil 
(möjlighet att förverkliga en dröm om ny bil)
 
5. Skapa ett månlandskap
Månen är en av de mest ogästvänliga platserna. Med en skrovduk tar du 
bort både ljus och syre från båtbotten.
Pris: 5 000 – 10 000 kr och jobbet att tvätta duken på hösten
 
6. Lev det söta livet
Havstulpaner klarar inte livet i sötvatten. Gå in i Mälaren ett par dagar.
Pris: slussavgift 

Trevlig sommar!
Niclas Antonsson

Miljöansvarig VBK

Glöm inte att boka din torrsättning
Alla måste själva boka sitt torrsättningsdatum! Mellan 1 juli – 15 augusti kan du boka på www.viggbyholmsbatklubb.se 

Saknar du dator/internet, kom in på Hamnkontoret så hjälper vi dig.
Bokar du inget torrsättningsdatum innan 15 augusti kommer du tyvärr att få en straffavgift.
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Årsmöte 2016
Den 10 mars avhölls VBK:s årsmöte, som 
inleddes med att Svenska Sjö informerade lite 
om ”vårt”, dvs båtägarnas, försäkringsbolag. 
Därefter följde årsmötesförhandlingar med 
såväl muntliga som skriftliga verksamhets-
berättelser, val av ny styrelse och funktionärer, 
behandling av inkomna motioner och utdel-
ning av förtjänsttecken. Årsmöteshandlingar-
na och protokollet finns som vanligt att titta 
på i pärmen i vaktlokalen.

Nya styrelsen…

Årets VBK:are  
En överraskad Lasse Bering fick utmärkelsen 
årets VBK:are på årsmötet med motivationen:
”För att Lars, med sitt tekniska och praktiskt 
kunnande, hjälper klubben och dess medlemmar 
med allt från tips om underhåll av träbåtar till 
att ta sig an hamnens alla tänkbara utrustningar 
och installationer. Framförallt ägnar Lars mycket 
tid åt att felsöka, underhålla och förbättra våra 
Subliftar, så att de alltid är redo för att torr- och 
sjösätta våra båtar.”

...och nya i styrelsen
Våra nya styrelseledamöter Sigyn och Ulf får här 
berätta lite om sig själva:

Sigyn Jangskog
Jag har seglat sedan barnsben. Jollar till att börja med, sedan kölbåtar och nu katama-
ran sedan några år. Gillar också all sorts vattensport och motorbåtar. 

Engagerat mig i ungdomsverksamhet i jollesegling 2krona under flera år, bland annat 
som mentor för ledare och medlemmar i klubben.

Genom mitt arbete har jag fått möjlighet att arbeta med HR-frågor och ledarskap. 
Därför ser jag fram emot att få göra det samma i min insats som styrelseledamot i 
VBK. Jag vill jobba för en bra arbetsmiljö och en ökad klubbkänsla. 

Ulf Svensson
Mitt båtliv har sin början i slutet av 1970-talet när jag som fjortonåring köpte min 
första egna båt, en hembygd ”flugan”. Sedan dess har jag  kajkat runt i ett antal mo-
torbåtar, allt från mindre daycruisers till lite större kabinbåtar. Min senaste motorbåt 
var en Fjord Dolphin 900. Hon fick mig att gå med i Fjordklubben och jag ingår 
fortfarande i styrelsen där, trots att ”Pärlan” är såld.

Nu har jag blivit med segelbåt istället, vilket är något helt nytt för mig. Det är lite 
skrämmande men det är dags att börja segla nu, eftersom jag och min fru planerar att 
göra en långsegling om sex år.

Vi bor i Gribbylund med cykelavstånd till klubbhamnen. Jag tycker att Viggbyholms 
Båtklubb är en välskött och fin klubb där jag har varit medlem sen 2012, och jag kän-
ner mig hedrad av att ha blivit invald i styrelsen.

Sen femton år tillbaka jobbar jag på Telenor som Service Manager, med förvaltning av 
kunder. I mitt tidigare yrkesliv har jag jobbat som elektriker både som anställd och i 
eget företag. Jag hoppas kunna bidra till verksamheten i båtklubben med min erfaren-
het och mitt engagemang. 

Vi ses i hamnen och i skärgården!

Peter Myrman
• Ordförande

Niclas Antonsson
• Styrelseledamot
• Hamnkommittén

Kjell Bergman
• Suppleant
• Hamnkommittén

Lars Lundbladh
• Vice ordförande
• Hamnkommittén

Sigyn Jangskog
• Styrelseledamot

Carina Norberg
• Suppleant
• Utbildning/info

Roger Nilsson
• Sekreterare

Ulf Svensson
• Styrelseledamot
• Hamnkommittén

Jiri Otta
• Suppleant

Thomas Jeppsson 
• Kassör

Markus Tollefors
• Styrelseledamot
• Juniorsektionen

Ny i 
valberedningen 
Staffan Nylander är ny medlem i den valberedning som 
valdes vid årsmötet. I valberedningen ingår även Magnus 
Hymnelius och Bosse Frykberg. 

Tack Håkan, Johan 
och Nettan! 

Vi vill också passa på att rikta ett stort och varmt tack till 
Håkan Ström och Johan Enger som lämnar sina 

styrelseuppdrag och Jeanette Isaksson-Lundroth som
avböjt omval till valberedningen.
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Vita grindarna på Djurö – en sommarpärla!

Vid Bruksfladen intill Djurö lilla samhälle lig-
ger Vita Grindarna, en sommarpärla som från 
och med i år drivs av Viggan-medlemmarna 
Carin och Mikael Mogerud med familj. Här 
finns camping, strandcafé, sandstrand, gäst-
brygga, minigolf och inte minst en restaurang 
med ett av skärgårdens mest kvälls-soliga läge!

Vimpeln hälsade på och träffade Carin dagen in-
nan Valborg. Det var mycket att stå i inför hel-
gen och på det tillfälliga ”kontoret” vid ett av res-
taurangborden var det tätt mellan post-it-lappar 
med allt som skulle fixas. Men Carin har rutin 
efter alla år i restaurangbranschen och tog sig tid 
att visa runt och berätta om familjens projekt.

Skärgårdens Hjärta
Carin och Mickes företag heter Skärgårdens 
Hjärta och man förstår snabbt att det är i 
skärgården de har sina hjärtan, uppvuxna med 
båtar, hav och segling som de är. Ok då, Micke 
började segla först när han träffade Carin, men 
på sjön har han alltid varit, bland annat har 
han haft en restaurangbåt. Förutom Carin och 
Micke, består familjen av tre ”barn”, 30, 15 och 
6 år gamla. Tillsammans med en av döttrarnas 
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pojkvän och hjälpsamma släktingar och vänner 
är det en stor skara som jobbar med att få iord-
ning Vita Grindarna inför sommaren. Framöver 
ska det städas, krattas, planteras blommor och 
fixas så att allt blir tip-top. (På Valborgsmässo- 
afton var det smygpremiär och dags att välkom-
na våren med brasa, grillbuffé och sång. Såklart 
blev det succé!)

Havsbad och gästbrygga
Varma sommardagar kommer många som bor 
i närheten för att bada på den fina långgrunda 
sandstranden. För oss som tillhör båtfolket finns 
det en gästbrygga med några bojar, där båtar 
som är under 32 fot kan lägga till. Har man 
större båt är det svajankring i viken som gäller. 
Bryggan ligger fint skyddad för sydliga vindar.

Strandcafe
Strax ovanför sandstranden finns ett Strandcafé 
med en jättestor altan. Här kan man fika, äta 
glass, korv och annat smått och gott.

Camping
Förutom de fem små stugorna finns möjlighet 
att ställa upp några husbilar och att tälta. Toa-
lett och dusch, samt enklare kokmöjligheter hit-
tar man i en servicebyggnad intill. Stugorna är 
enkla men fräscha och mysiga och här kan man 
verkligen tala om att bo på stranden.

Restaurang
Högst uppe på berget ligger restaurangen med 
sin fantastiska altan där matbord samsas med 
bekväma loungemöbler. Utomhus finns det plats 
för drygt 100 matgäster och inomhus ytterligare 
ungefär 30 platser. Tanken är att satsa på närpro-
ducerad mat, eller som de själva uttrycker sig: 
Somriga och vällagade klassiska rätter, favoriter 
från havet, krispigt från växtriket och godsaker 
från betesmarkerna. Äldsta dotterns pojkvän, 
Lukas, är kunnig när det gäller både vin och öl, 
så även här kanske man kan förvänta sig något 
extra! Menyn för de små gästerna kommer att 
vara helt ekologisk. Och inte minst - den stor-
slagna sjöutsikten mot nordväst garanterar en 
härlig solnedgång!

Musik
Carin berättar att hon och Micke har många 
vänner som spelar och sjunger så det kommer 
att bli både planerade och lite mer spontana tru-
badurkvällar. Kanske händer det också att någon 
bjuder upp till dans på altanen.

Öppettider
Tidig vår och sen höst är tiderna flexibla, men 
under sommarlovet kommer det vara öppet varje 
dag och även under vår- och hösthelger. Efter-

Linus och Carin 
förbereder inför 
öppningen.
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Vita grindarna på Djurö – en sommarpärla!

Hamnvägen 6 B i Viggbyholms Båthamn. Telefon 08-27 32 00

En riktig marinbutik med enbart kvalitetsprodukter.

Minn Kota Talon

Ankra på grunda vatten.

Ett måste för sportfiskaren.

Baystar Compact kit inkl. 
slangar, olja samt Instruktion.

som familjen Mogerud själva är seglare vet de 
hur besviken man kan bli om krogen man tänkt 
besöka är abonnerad när man kommer fram, så 
under högsäsong är målsättningen att ha öppet 
för alla som kommer spontant. Men, det lönar 
sig alltid att kolla in hemsidan:
www.vitagrindarna.se

Att göra
På Vita Grindarna finns minigolf, beachvolley, 
boule och biljard för den som vill aktivera sig.
Minigolfbanan är det den 6-årige sonen som är 
chef över! Det ska börjas i tid…

Går man utanför Grindarna bjuder Djurö lilla 
samhälle på en fin träkyrka från 1600-talet med 
en spännande historia, här finns tre Natur- och 
kulturstigar, Sjöhistoriska stigarna, där man kan 
fylla på kunskapsförrådet (se www.ssvf.eu) och 
inte minst Munkens konditori, fyllt av läcker-
heter.

Lycka till hela familjen Mogerud och hoppas ni 
får en strålande sommar!

Carina Norberg



-I år ska det bli fler båtturer, förra sommaren 
blev det bara två, till och från bryggan. Så kan 

det gå när man köper sommarstuga!
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Sjösättning 2016
Det är söndag morgon den 24 april. Temperaturen stämmer inte riktigt med vår och 
sjösättning, men sedan i går ligger det ändå ett gäng båtar i hamnen och idag ska ännu 
fler sjösättas. Vimpelns redaktör hängde med under det kyliga förmiddagspasset fram 
till lunch och träffade som vanligt många trevliga VBK-medlemmar.

Dagens parkeringsvakter har rustat sig för kylan och 

det utlovade eftermiddagsregnet. Vi passar på att 

prata lite om vaktpassen och om att det är bra med 

en stor klubb, så att man inte behöver gå nattvakt 

flera nätter per år även om det blir långa så kallade 

”Kamikaze-pass” när det väl är dags!

En liten ryggsäck kan vara bra att ha 
när det är arbetspass. Enligt uppgift 
innehåller den en sydväst, en apelsin 
och några glasögon för olika än-
damål. Då klarar man sig bra fram 
till klockan 12!

Vår Hamnkapten får dagens matlåda lever-erad av ett MC-bud. Vissa har det bra!

Ordning och reda i vaggbacken! Det är 
lite skillnad mot förr, det är fler som har 
stöttor nu och då blir det inte lika många 
tunga vaggor att hantera. Några hägrar 
bråkar bland träden i bakgrunden, annars 
är det lugnt här uppe.

Ett glatt gäng som kör vaggor och 

stöttor till vaggbacken!

Juniorerna håller 
ställningen i fiket 
och har brett berg 
av smörgåsar inför 
lunch-rusningen. 
Affärerna går 
toppen!

Nu är båten fin både ut- 
och invändigt. Nysydda 
gardiner dessutom!

Snart ska familjen Nilssons båt i sjön, precis som varenda vår sedan 1971 då de hade de en Albin 21:a. Nu sitter flaggan uppe i aktern på HR34:an. -Så fick det inte vara på Moans tid, hon brukade säga: -Det är väl ingen jä-la sommarstuga! berättar Anne-Marie. (Moan var VBK:s Hamnkapten under många år, känd för sina hårda nypor och stora hjärta!)
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Sörens gäng samarbetar bra och här fylls 

tabeller med mått, så att man har koll på 

hur subliftens armar ska vara inställda inför 

torrsättningen i höst.

Lasse på 
väg för att 

hämta
nästa båt. 
Det blir 

många steg 
på en dag!

-Nej, jag hoppade över vaxningen i år och nu ska hon säljas i befintligt skick!

Nu är båten fin både ut- 
och invändigt. Nysydda 
gardiner dessutom!

Blank som en spegel ska 

en nyvaxad Aquador vara!

Loppis utanför Hamnkontoret. Gissa 
vem som köpte mest? Nisse såklart!

Gammal och ny Hamnkapten in-

spekterar rampens efter bryggflytten. 

Tack Ulla för den fina bilden!



Viggbyholms Segelsällskap (VhSS)
välkomnar alla kappseglings- och

kräftsugna till

Kräftköret 2016
& Kräftskiva på Furholmen

Lördagen den 20 augusti

Traditionsenligt sker starten vid Stora Skratten
utanför Vaxholm, med målgång vid Furholmen.

Därefter kräftskiva på bryggan i kvällssolen! 
Även ni som inte kappseglar är välkomna till Furis

för att äta kräftor.

För mer info och anmälan, gå in på
www.viggbyholmsss.se
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Vi får det att fungera ombord! 
 

 
 

Marin Teknik & Service 
…. Allt i båten …. 

 
   El-system, Elektronik, Landström, 
   Generatorer, Solpaneler, Komfortsystem 
   (värme, WC, kök etc.) samt service av  
   motorer och drev.  
   Behövs träarbeten, ombyggnader så har 
   vi den kompetensen också. 
 
   Vi kommer till båten och utför arbetet 
   på plats, läs mer på www.slavesea.se 
 
 Tel: 070-2884181 
 E-post: contact@slavesea.se 
 

 Adress: Armborstvägen 19, Åkersberga.  

Tag med familjen, vännerna eller 
kunderna ut på en guidad fisketur!

Hamnvägen 1B, TÄBY
Tel 08-756 60 88

Öppet Mån-fre 10-18 • Lör 10-15

Hel- eller

halvdagar!
Boka en

guidad fisketur!

www.sportfiskeboden.com
info@sportfiskeboden.com
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Carina Nycander – en av våra förmän
De finns där på planen och vid rampen, våra duktiga funktionärer som 
är förmän eller sublift-förare. Här får ni träffa en av dem, dessutom en 
av de två kvinnor som klubben har lyckats engagera som förmän. 
Tack Carina Nycander för att du vill skriva i Vimpeln!

Kommer du ihåg ditt första båtminne? 
Eller kanske kommer du ihåg tillfället 
när du insåg att du behöver ha hav och 
båt i ditt liv för att vara lycklig?

Mitt första båtminne, är när jag och mina 
syskon satt i en uppblåsbar gummibåt 
och paddlade runt i hamnen vid vårt 
sommarställe vid sjön Sommen.  Båten 
var liten, men vi var små. Alla tre ville 
paddla, vilket resulterade i att vi blev mer 
blöta än kom någonstans. Roligt var det 
i alla fall!

Ett annat minne är när vi sitter och 
metar i en vik vid sjön Sommen.  Det 
nappar inte så bra, så jag börjar sjunga, 
eftersom jag var övertygad om att fiskar-
na skulle börja nappa av min sång. Min 
pappa sa då att fiskarna nappar bara när 
man sitter still i båten och är tyst, så jag 
fick sluta sjunga. Och då nappade det, 
otur för mig!

Ett tredje minne är när jag seglade med 
min bästa kompis familj från Linköping 
till Gotland. Vi skulle först gå för motor 
i Göta kanal och sen segla till Gotland. 
Vid Söderköping sov vi för natten och då 
var det ett extremt åskväder. Det åskade 
och blixten slog ner vid berget bredvid 
båten. Min kompis och jag låg i förpiken 
och lyssnade på smattret av regn, darrade 
till av alla åskknallar och åt smågodis. 
Mysigt!
 
Båt och hav har alltid varit ett inslag i mitt liv. Inte det största, men det 
har alltid funnits där. När jag inte haft egen båt, så har jag hyrt en. Två år 
i rad hyrde jag och kompisar segelbåt i Grekland, fantastiska minnen och 
äventyr. Vi spenderar även delar av somrarna i Fjällbacka, där min svärmor 
har en stuga. 

Så många oförglömliga sommarkvällar vi sett solnedgången från en kobba 
ute vid havsbandet, mätta av nyfångad makrill grillad på en engångsgrill.

För några år sen bestämde vi oss för att skaffa motorbåt för att kunna 
njuta av havet även här hemma. Åka ut efter jobbet och bada, fiska, eller 
äta middag på någon kobbe. Såklart även för ha möjligheten att dra iväg 
en helg.  Ett beslut vi njuter av varje sommar och friheten att ha båt slår 

det mesta.
 
Det var då jag – som alla andra - kom 
i kontakt med Sandra och Matte på 
Hamnkontoret, det var trevligt att 
komma förbi och prata med dem. Vid 
nattvakt, upptag och sjösättning lärde 
jag känna flera inom klubben. Alltid 
lika intressant att höra olika berättelser 
och om de erfarenheter medlemmarna 
i VBK har.

Vid ett tillfälle frågade Matte mig om 
jag ville bli förman. -Varför inte? tänkte 
jag. Första gången gick jag som ”prao-
elev” med erfarna ulvar, men därefter 
har jag fått mina egna pass. Att bli 
förman är ett beslut som jag inte ång-
rar.  Jag har träffat så många trevliga 
medlemmar, lärt mig väldigt mycket 
om de olika båtarna och framför allt 
lärt mig massor av andra som arbetar 
som förmän och sublift-förare.  Vilken 
kunskap det finns i klubben!  

Jag rekommenderar varmt fler att 
överväga att bli förmän, ett beslut ni de-
finitivt inte kommer ångra. Idag är jag 
en av två tjejer – det vore kul om det 
blev fler kvinnliga förmän.

En bonus är att vi varje år har en Dart-
tävling med alla förmän och sublift-
förare. Detta mina vänner, är på blodigt 
allvar. Sist kom jag till final (tack vare 
coaching från mycket duktiga spelare 

och en enorm tur). Tyvärr vann jag inte, men nästa gång kanske!
 
Jag ser fram emot att träffa många av er medlemmar vid sjösättningen, 
runt klubbhuset, vid bryggorna eller på kobbarna i sommar. Och kanske 
även någon av er som ny förman!
 

Hälsningar
Carina Nycander

VBK har ca 1700 medlemmar
av dessa är (i ungefärliga tal):
30 förmän
26 sublift-förare
4 ansvarar för masthuset
15 med i Furholmsgruppen
20 juniorledare
7 revisorer och valberedning
11 med i styrelsen

Utöver dessa finns ett antal medlemmar som 
hjälper till med smått och gott när det behövs. 

Dessutom finns en grupp medlemmar som tidigare, under många år, 
engagerat sig i klubben.

Men vi behöver många fler som engagerar sig i klubbarbetet. 
Fler som fixar en grillkväll, klipper en gräsmatta, målar en vägg, byter några trasiga 
brädor eller ordnar en dart-turnering, dvs hjälper till med något som man är bra på 
och som man tycker är kul. Att man målar en vägg behöver absolut inte betyda att 
man måste måla alla väggar framöver. 

Passa på att hjälpa till om du känner att du har tid och möjlighet just för tillfället.

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något!
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Gott ombord
I förra numret av Vim-
peln efterlyste vi tips på 
goda rätter att laga om-
bord. Tyvärr har vi bara 
fått in ett enda tips, men 
skam den som ger sig! 

Nu när ni kommer ut på sjön igen kanske det ”poppar upp” något 
gammalt glömt recept som ni kan skicka in till redaktionen. 
Adressen är: info@viggbyholmsbatklubb.se 

Hej Carina!
Här kommer recept på lättlagad “båträtt”. 
Den passar bra en regnig liggedag.

1 burk skinka/bog
Rödvin
2-3 dl grädde
1 msk curry
1 msk tomatpuré

Ta bort gelén och skär skinkan i 1/2 - 1 cm tjocka skivor. Lägg i ugnsfast 
form. Häll på så mycket rödvin att det täcker och låt stå minst 2 timmar, 
gärna längre.
Blanda grädde, curry och tomatpuré.
Lyft bort skinkskivorna, låt droppa av och häll bort vinet. Smörj formen. 
Lägg i skivorna och häll på gräddblandningen. In i ugnen 35-40 min. 
Ev. folie över på slutet. Ugn ca 225 grader.
Passar bra med ris och grönsaker.
Receptet är egentligen tänkt för överbliven julskinka, men passar utmärkt 
som konservrätt!  Vi har tyvärr inget foto på just den här rätten.

Vi tackar Christer och Ulla på s/y Slampan för bidraget 
och lovar att provlaga!

Redaktören tipsar:
Här syns Vimpelns redaktör, i något yngre upplaga, 
med favoriträtten ombord på s/y Lucia 1987. 

Tortellini á la Lucia
1 påse tortellini 
(torkad=billig och går att lagra 
hur länge som helst)
1 bit rökt skinka eller i nödfall 
bacon
Grädde 
(mängden beror på samvetet)
Riven ost
Vitlök (pressad) 
Svartpeppar

Koka tortellini och tärna skinkan, alternativt stek bacon i småbitar.
Blanda allt i en ugnsform och gratinera.
Enkelt och gott! Vi hade inget kylskåp på Lucia, så grädden var en form av 
H-grädde som alltid fanns ombord. 

Paulúns Supermix
En god nyhet som känns 
nyttig är Supermix, en   
kryddad rårisblandning 
som finns i tre varianter 
med olika innehåll:
-Råris med black eyed 
beans, quinoa och solros-
frön.

-Rött råris med mungbönor, mathavre, brunt råris och solrosfrön.
-Rött råris med gröna linser, quinoa, brunt råris och pumpafrön.
Alla tre är lika goda. De är enkla att tillaga, kokas bara 20 minuter i vatten 
och kan serveras med nästan vad som helst. En påse innehåller 8 portioner 
och finns på Ica Kvantum för drygt 40 kronor.

Vi tar hand om hela affären åt dig. Vi marknadsför din båt i rätt medier och bearbetar aktivt vårt kundregister 
med köpare både i Sverige och internationellt. Genom vår stora erfarenhet, gedigna intresse och kunnande 
får du maximalt betalt för din båt.

Fördelen för dig. Trygghet, Finansiering, Försäkring, Transport, Förvaring, Serviceverkstad och montering av  
Tillbehör. Vi tar även Inbyten och köper båt kontant.

Du väljer själv, om du vill använda båten under avtalstiden 
eller lämna den till oss så visar vi den vid våra försäljnings-
platser i Viggbyholms hamn, Täby.
Vi hyr platser vid den privata hamnen bakom INA Marin

Vi har utställningshall i Brottby så vi kan visa våra båtar  
på ett optimalt sätt året runt.

Vi erbjuder även, vinterförvaring i varmhall eller utomhus.
Kontakta oss för offert. 

Björn Walhagen
Hakunge Säteri 186 97 Brottby, Sweden

Tel. +46 (0) 70 33 79 117     
sales@brokersweden.com

Funderar du på att sälja din båt? 
Kontakta oss för ett riktigt bra erbjudande

Funderar du på att sälja din båt?
Kontakta oss för ett riktigt  

bra erbjudande

e-mail: sales@brokersweden.com
Tel: 070-33 79 117

www.brokersweden.com

Broker 1/2 sid liggande.indd   1 15-08-31   15.08.28
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sommartips
Här hittar ni tips på trevliga saker att ha ombord. Inte 
sådana som finns i andra båttidningar, utan lite bättre 
och framförallt mycket godare. 

Skepps-Yatzy
Ett äkta Skepps-Yatzy för stora och 
små att underhålla sig med på kvällen. 
När man inte spelar, så pryder den fina 
träburken sin plats i vilken båt som helst. 
Finns hos Tackel&Tåg för ca 150 kronor.

”Pluring”
Blöta disktrasor som 
ligger och möglar vid 
diskhon är alla ruff-
häxors mardröm. Med 
hjälp av en ”pluring” 
hänger du upp disk-

trasan när den är sköljd och urvriden. Sedan torkar den i ett 
nafs! Självhäftande tejp på baksidan gör Pluringen enkel att 
sätta upp på någon lämplig plats. Finns i olika färger på Kob-
bar och skär i Vaxholm för ca 80 kronor.

Whisky-pastiller
Ruffhäxan är faktiskt en laglydig 
typ, så det bjuds inte på alkohol 
ombord under färd. Vill man ha en 
smak av god Mackmyra-whisky passar kanske dessa pastiller, 
som finns i smakerna Svensk Ek och Svensk Rök. Ni hittar 
dem i Täby centrum på P&B och de kostar bara 49 kronor.

Parmesan-snacks
Från Groksi kommer dessa goda små 
parmesan-snacks, farligt läckra till efter-
middagsdrinken. Tyvärr så är det alldeles 
för få i påsen… Säljs hos Ica Kvantum för 
strax under 40 kronor. Vill man göra egna 
parmesan-snacks är det bara att riva osten, 
lägga ut i små högar på bakplåtspapper och 
grädda en stund i varm ugn. Lite jobbigare, 
men kanske ännu godare.

Skepps-öl
Eftersom ruffhäxan, i likhet med många and-
ra, seglar en Bavaria så har hon nu hittat det 
givna skepps-ölet. En ljus lager som kostar 9:50 
på Systembolaget. Gott och prisvärt när man 
förtöjt säkert för natten!

Fiske-skrönor 
– vad är sant?
Spotta på masken, prata inte, en regnig morgon nappar det alltid. Hur 
ligger det egentligen till med det som sägs om fiskar och fiskare? Vim-
peln träffade Magnus i Sportfiskeboden för att klara ut vad som är 
sant.

Spotta på masken
Det är nog mest vidskepelse, kanske tror man att det ger tur att säga tvi, 
tvi, tvi och spotta lite.

Inte prata när man fiskar
Nja, normal samtalston stör nog inte fisken särskilt mycket, men om du 
tappar en termos i durken på en aluminiumbåt blir de skrämda. Vill man 
fånga en skygg öring i kristallklart vatten är det bra om man varken syns 
eller hörs, då får man smyga som en indian!

Det nappar bäst när det regnar
Ett stilla sommarregn kan nog vara bra. Fisken blir slö när det är varmt 
och kvicknar till när regnet kommer och syresätter vattnet. Rejäla fronter 
brukar inte gagna fiskelyckan.
Gäddan gillar inte temperaturförändringar nedåt och abborren tycker inte 
om när lufttrycket förändras snabbt då den har svårt att anpassa simblåsan 
och jämna ut lufttrycket.

Nappar det bättre vid fullmåne/nymåne?
Intressant ämne. Jocke, som också jobbar i Sportfiskeboden, har ”bokfört” 
3500 gäddor som han fångat under många år. Hans sammanställning visar 
att 4-5 dagar innan fullmåne är bra fiskedagar, likaså nymåne och en vecka 
framåt.

Skymning och gryning är bästa tiden att fiska
Åtminstone brukar timmen innan skymning vara en bra tid att fiska.

I 10% av vattnet finns 90% av fisken
Absolut, det ligger det väldigt mycket i. Det har Magnus upplevt ofta och 
det är därför det är viktigt att lära sig var man ska fiska någonstans.

I de lugnaste vattnen går de fulaste fiskarna
Ett talesätt som kanske inte har så mycket med fisket att göra. Men den 
fulaste fisken är nog en europeisk mal, den ser mer ut som ett monster än 
en fisk. Ålen är rätt ful den också. Både mal och ål är fridlysta i Sverige.

Blir man smart av att äta fisk?
Ja, det blir man väl och det är ju nyttigt i lagom mängder. Själv är jag kan-
ske inte så smart eftersom jag inte gillar att äta upp mina kompisar och jag 
tycker det är roligare att fiska än att rensa, säger Magnus.

Tack Magnus, för att vi fick lära oss lite och när det gäller fiske är du i alla 
fall en av de smartare jag känner!

Carina Norberg

Första fiskespöet
Ett väldigt 
litet spö, 
som ändå 
ser alldeles 
riktigt ut. 

Finns hos 
Sportfiske-
boden och 
kostar 100 
kronor.

Fiskeböcker 
Om en fisk som heter Abborre och Om en fisk som 
heter Gädda är två charmiga böcker av Niklas 
Andersson. Fina bilder och lätt text, där man 
får lära sig hur fiskarna ser ut, var de lever, vad 
de äter och hur man listigast fångar dem. Pas-
sar för de yngsta barnen och kan beställas för 
100 kronor hos www.bokus.com. Det finns 
även en som handlar om Öring i samma serie.

Trevliga fiskepresenter till de yngsta



Under rubriken Hamn och kansli ger vi plats åt alla viktiga meddelanden som rör 
våra mellanhavanden med klubben och hamnen när det gäller avgifter, vakter och 
andra bestämmelser.

Viggbyholms Båtklubb
Hamnvägen 1, 183 57  Täby

Telefonnummer
756 32 08 Hamnkapten
756 66 77 Kanslist
756 15 69 Vaktlokal
542 433 31 Furholmen

Hemsida: www.viggbyholmsbatklubb.se
E-mail: 
hamnkontoret@viggbyholmsbatklubb.se

Kansliets öppettider
Mån-ons 09.00-16.00
Torsdag 09.00-19.00
Fredag 09.00-13.00
Lunchstängt må-to 12.00-13.00
Telefontid 09.00-12.00
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Torrsättningen i höst
Från 1 juli till 15 augusti är bokningen på hem-
sidan öppen för bokning av torrsättningsdag. Gå 
in på www.viggbyholmsbatklubb.se och boka ett 
datum som passar dig. OBS! Alla måste själva 
boka sitt torrsättningsdatum, annars utgår en 
avgift om 1.500 kr.

Medlemmarnas arbetspass
Arbetspasset kommer att förläggas i samband 
med torrsättningsdagen. Som vanligt ansvarar 
ni själva för att ta fram ert pallningsmaterial och 
placera det på plats.

Mekaniker på besök i din båt?
Glöm inte att meddela Hamnkontoret om ni 
avtalar med båtmekaniker/företag att de ska ut-
föra arbeten på båten. Det enklaste är att maila: 
hamnkontoret@viggbyholmsbatklubb.se. Detta 
är viktigt, så att vi kan hålla koll på att inga obe-
höriga rör sig på bryggor eller båtar.      

Uppallning inför hösten
Ett informationsblad om regler för uppallning 
finns att hämta på Hamnkontoret eller på www.
viggbyholmsbatklubb.se under Hamn/torrsätt-
ning. Passa på att köpa in eller modifiera ditt upp-
pallningsmaterial i god tid innan torrsättningen.

Master
Samtliga master ska vara borta från hamnplaner-
na och övriga områden senast den 31 maj. Kvar-
liggande master kommer att flyttas, för att sedan 
få lösas ut av sina ägare till en kostnad som beslu-
tats av Höstmötet (1.500 kr). OBS! Trämasterna 
i masthus 5 kommer att skänkas bort om de ej 
avhämtats innan 31 maj 2016.

Trailerbåtar
Enligt styrelsebeslut kan trailer utan båt, ställas 
upp på plats anvisad av Hamnkontoret efter det 
att ett giltigt avtal upprättats. Avtalet i år kom-
mer att gälla mellan 4/5 – 7/10 och en avgift 
ska betalas för uppställningsplatsen. Märkning 
av trailern är ett krav och märkningsmaterial 

hämtas på Hamnkontoret. Trailer utan avtal, 
kommer att forslas bort från området mot en 
kostnad.

”Fel” båt?
Tyvärr händer det att det ligger ”fel” båt vid    
bryggplatserna. Platsen är endast till för den 
båt som står i avtalet. Om ni byter båt måste 
det anmälas till Hamnkontoret, så att nytt avtal 
kan skrivas. Att låna/hyra ut sin båtplats i an-
dra hand, ger skäl för att säga upp avtalet och 
därmed blir man av med sin båtplats.

Förtöjning i hamnen
I Hamnordningen finns regler för hur båtarna 
ska vara förtöjda. Tänk också på att fendra av or-
dentligt, både för din egen och för dina båtgran-
nars skull. Båtar upp till 5 meter skall ha minst 4 
fendrar, båtar över 5 meter skall ha minst 6 fen-
drar. Är det någonting som känns oklart kring 
detta, kontakta Hamnkontoret så reder vi ut det!

Tvätta båten på spolplattan
I hamnen finns en fin spolplatta, vilket innebär 
att ni som har möjlighet att ta upp er båt på 
trailer kan passa på att spola av den några gånger 
under sommaren. Vattenslang och el finns vid 
spolplattan och din VBK-nyckel passar till bom-
marna. Kemikalier, typ schampo och avfettning 
får inte användas vid tvätt av båt på spolplattan. 
OBS! Att det inte är tillåtet att tvätta bilen på 
spolplattan!

Ladda batterierna?
När det är dags att underhållsladda båtens bat-
terier måste ni hämta ett el-tillstånd på Hamn-
kontoret och det ska sedan fästas på sladden. 
Nattvakterna drar ur alla sladdar som saknar 
el-tillstånd.

Vattenslangarna på bryggorna
Kopplingarna till vattenslangarna på bryggorna 
är en specialvariant som inte passar hemma på 
trädgårdsslangen, så låt dem vara kvar nere i 
hamnen.

Vaggbacken
Vi eldar inte längre kvarlämnat material i vagg-
backen. Därför får ni heller inte lämna kvar ma-
terial där, utan alla medlemmar tar rätt på eget 
överblivet pallnings/täckningsmaterial och kör 
det till Hagbytippen eller annan återvinnings-
station.

Betalningsdatum för din faktura
Glöm inte bort att betala höstens upplags-
avgift i tid. Sista betalningsdatum på faktu-
rorna är den 31 maj.

Parkering 
Tänk på att det är parkeringsförbud vid infarten 
till norra kajen och på Hamnplanen vid norra 
kajen. Varför? Jo, bilar som ska in och sjösätta 
vid kajen eller rampen måste ha fritt för att kun-
na göra detta på ett säkert sätt. Även hantering 
av master kräver sin plats.

Kör försiktigt 
Tyvärr är det många bilar som 
inte håller hastighetsbegräns-
ningen på Hamnvägen, så tänk 
på att det är högst 30 km/tim 
som gäller. Kör försiktigt, både 
i och kring hamnen!

Semesterstängt 
Under vecka 31 och 32 kommer det att vara     
semesterstängt på Hamnkontoret.

Trevlig sommar
önskar

Matte  och Sandra  

Boka din torrsättning på www.viggbyholmsbatklubb.se!
Från den 1 juli kan du boka datum för torrsättning.

Bokningen är öppen t.o.m. den 15 augusti

Hamn 
och 
kansli

Parkering 
Förbjuden
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Skicka gärna ett brev 
till Vimpeln!

Det är alltid kul att få nya tips och veta vad 
våra medlemmar hittar på för något. 

Har du något kul att berätta, 
maila till info@viggbyholmsbatklubb.se

Nytt i Vaktlokalen
Nu är vår Vaktlokal i kontorsbyggnaden upp-
fräschad och sjömässig. Tack Sandra och Matte 
som har gjort så fint!

Dessutom har det, på förslag av en medlem, in-
förskaffats två stycken laddningsbara strålkastare 
av större format. De kommer säkert att hjälpa er 
att lysa upp tillvaron under vaktpasset. Men det 
är ju aldrig fel att ta med sig en egen ficklampa 
också.

Ny Furholmsbroschyr
Vi har tagit fram en ny informationsbroschyr 
om Furholmen, med inseglingsbeskrivning och 
många fina bilder från ön. Den kommer att de-
las ut till alla nya medlemmar och finnas att ta 
på Furis. 

Vill du ha ett exemplar så går det bra att hämta 
på Hamnkontoret också!

Påsklunch
Ett trevligt initiativ, som börjar bli en tradition, 
är att det inför jul och påsk ordnas knytkalas 
i Klubbhuset vid lunchtid en vardag. Man tar 
med sig det man vill äta och dricka och det man 
vill äta på och dricka ur. Håll utkik på hemsidan 
när det börjar närma sig jul, så får du veta vilken 
dag som gäller. Alla medlemmar är hjärtligt 
välkomna!

Nytt i Vaxholm
Har ni inte hunnit passera Vaxholm ännu? Nytt för i år är att en Linfärja har börjat trafikera sträckan mellan Hotellhörnan och Kastellet. Det har 
också tillkommit ny utprickning, så håll ögonen öppna! Den gamla vanliga ordningen gäller dock fortfarande: fritidsbåtar ska passera i farleden 
mellan Kastellet och Rindö och då behöver man inte vara rädd för att fastna i Linfärjans vajer!

Hopp om sommar
Från Tess Wahlgren kommer den här fina bilden på bastubryggan på Furholmen full av 
glada badare. Snart är det sommar på riktigt!

Digital anslagstavla
Vår tekniskt kunniga Hamnkommitté har 
ordnat en digital anslagstavla som kommer 
att sättas upp i korridoren utanför Hamn-
kontoret. Där kommer ni att kunna se in-
formation om viktiga saker inom klubben. 
Blir det uppskattat av er medlemmar kanske 
det kommer flera tavlor!

Här hittar du position, inseglingsbeskrivning samt mycket annat 

nyttigt för att göra din vistelse på holmen så trevlig som möjligt.

Välkommen!

FurholmenLatitud 59 32,1  Longitud 18 49,5

Medlemsinformation om Furholmen, Viggbyholms båtklubbs egen klubb-

holme. Här hittar du position, inseglingsbeskrivning samt mycket annat 

nyttigt för att göra din vistelse på holmen så trevlig som möjligt.

Välkommen!

urholmenF

Latitud N 59° 32,1’  Longitud E 18° 49,5’

Medlemsinformation om Furholmen,

Viggbyholms båtklubbs klubbholme.
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Besök våra butiker eller vår hemsida www.seasea.se för att se alla våra aktuella kampanjpriser!TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET

Täby Sthlm
Hamnvägen 8 (Viggbyholm)

taby@seasea.se

Tel 08-544 44 180

Välkommen in och gör ett klipp hos oss!

Kampanjerbjudande från Nordens största butikskedja för båttillbehör!
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 24 SIDORS KAMPANJERBJUDANDE I BUTIK!

SOLCELLSPANEL FLEXIBEL
SUNWIND MARIN 50W  

PRIS
GARANTI

1195:- 
50
WATT

Art: 70231

   BREDAST SORTIMENT! BÄST ERBJUDANDE! 
BÅTSOMMAR

   BREDAST SORTIMENT! BÄST ERBJUDANDE! 
KOMFORTPRODUKTER

MARINBATTERI VARTA 75AH 
PROFESSIONAL DUAL PURPOSE 

PRIS
GARANTI

850:- 

Art: 5488

75Ah
600 CCA

GARMIN 
ECHOMAP™ CHIRP 72DV 

PRIS
GARANTI

5990:- 

Art: 13833 7’’
TUMWVGA 

800X480PX NMEA
2000

NMEA
0183

KIKARE FOCUS 
MED PEJLKOMPASS
AQUAFLOAT 7X50 

Art: 16818

KAMPANJ

995:- 
Ord: 1 195:-

TUBE CRAZY BANANA 
Crazy Banana är en rolig bananformad 
tube för 1-3 personer. 

Art: 7924

KAMPANJ

1995:- 
Ord: 2195:-

KOLGRILL MAGMA ORIGINAL 
Art: 88201

KAMPANJ

1690:- 
Ord: 1 890:-

PORTABEL KYL/FRYSBOX 
SUNWIND DC-33 LITER V2 

PRIS
GARANTI

3950:- 

Art: 48075

33
LITER 

12V

KÖP TILL

230V ADAPTER

225:- 
ART NR 48076

FÄLLBAR EL CYKEL 
Art: 80225

KAMPANJ

7490:- 
Ord: 7 995:-

HYDRAULSTYRNING - 90 HK 
NORDFLEX NF90 PAKET 

PRIS
GARANTI

2995:- 

Art: 93025

UPPTILL

90
hk

KOMFORTSITS SAILCROFT AIR 

Art: 2931

KAMPANJ

345:- 
Ord: 395:-

ELMARINTOALETT 
STANDARD 12V
SPX JOHNSON PUMP AQUAT 

PRIS
GARANTI

1990:- 
Ord: 2 290:-

Art: 48732

12V STANDARD
SKÅL

UPPBLÅSBAR 
RÄDDNINGSVÄST 
BALTIC ARGUS SEASEA 

Art: 73331

PRIS
GARANTI

790:- 


