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LEDAREN

Nattvakten

ordförande har ordet

Redaktion

Information till dig som går vakt
Som du säkert känner till är vi mitt i en pandemi, vi vill därför
påminna alla som skall gå nattvakt om de allmänna regler som
gäller:
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
• Undvik att samlas i grupp.
• Personer som är smittade av eller misstänks vara smittade av
covid-19 skall stanna hemma.
Med detta sagt är det viktigt att vi håller hamnområdet bevakat
även i dessa tider. Tjuvarna har inte tagit ledigt!
Är du sjuk, försök hitta en ersättare själv. En lista med ersättare
finns i vaktlokalen.
Vi förutsätter att ni som medlemmar löser vaktgången och
patrulleringen på bästa sätt, respekterar varandra och håller
avstånden under vaktpasset.

När ni inte är ute och går, är det bra om ni delar upp er och någon
av er bör då befinna sig i vaktlokalen vid infarten. Vill man hellre
ta en paus och värma sig i sin egen bil så går det givetvis bra, så
länge man har uppsikt över området.
Några medlemmar har hör av sig och undrar varför det ”bara” är
ca 12 månader mellan vaktpassen trots att klubben har så många
medlemmar. Svaret är att det enbart är båtägare med båt i hamnen/på hamnplanen som är uttagna till vakttjänst och eftersom
vi dagsläget har befriat alla äldre som är 70+ har vi knappt 800
medlemmar/båtägare kvar som är vaktpliktiga. Eftersom vi går två
medlemmar på varje vaktpass resulterar detta i att vi måste ta ut
våra vaktpliktiga medlemmar 1 gång /år och just nu med ca 12
månaders mellanrum.
Vi vill tacka alla medlemmar för att ni hjälper till att hålla vår
klubb och våra båtar bevakade nattetid!
Styrelsen

Dela upp sysslorna och gå gärna på patrull runt hamnområdet
tillsammans, men håll avstånden. Behöver ni värma er mellan
patrulleringarna så finns det två vaktlokaler, en vid infarten till
hamnområdet och en vid hamnkontoret. Det finns även gott om
plats
klubbhuset,
Jan ioch
Christina där ni kan hålla avstånd.
på Furholmen

Vi får det att fungera ombord!

Marin Elkraft och Elektronik
Vi jobbar med allt som genererar
och förbrukar ström ombord.
Elverk, Landström, Solpaneler, Laddare,
Inverter, Batterier, Elektrisk framdrivning,
Elsystem, Thrusters och vinschar,
Navigationselektronik, Komfortsystem
(värme, wc, kök etc.), med mera....
Vi samarbetar med andra företag inom rigg,
maskin, plast, snickeri och textil.
Läs mer på: www.slavesea.se
Mobiltelefon: 070-2884181
E-post: contact@slavesea.se

Adress: Armborstvägen 19, Åkersberga.

Klubbholmsutbytet upphör
Kring år 2008/2009 bildade VBK tillsammans med Trälhavets BK
och Näsbyvikens Båtsällskap ett nätverk för utbyte av erfarenheter och
utveckling av klubbverksamheten. Vi blev så kallade ”Vänklubbar”.
Praktiskt innebar det att vi hade visst utbyte inom utbildningsverksamheten och att vi kunde besöka varandras klubbholmar utan att betala
någon hamnavgift.
Redan 2011 tyckte en del medlemmar i NBS att det var för många gästande båtar som besökte Gränholmen och de avslutade den delen av samarbetet. Sedan dess har VBK:are varit välkomna till Kålö, Lilla Kastet och
senaste åren även Örsholmen, utan att erlägga hamnavgift och TBK:are
har på samma sätt varit välkomna till Furholmen.
Denna sommar har antalet båtar i mellanskärgården ökat stort och det har
förekommit alltför många besök av VBK-båtar på TBK:s klubbholmar.
Tyvärr har vissa också uppträtt på ett icke önskvärt sätt. Därför har TBK
nu meddelat oss att de önskar avsluta klubbholmsutbytet.
När det gäller Lilla Kastet, är det så att det ligger inom ett naturreservat
och det går knappast att hindra gästande båtar från att besöka viken.
Däremot är bryggorna i viken TBK:s och de ska vi låta klubben ha för
sina medlemmar.
Framöver betalar alltså TBK-båtar hamnavgift på Furholmen, precis som
alla andra gästbåtar.
Detta betyder inte att vi inte är vänner längre, men samarbetet sker nu
inom SRBF, Södra Roslagens Båtförbund, istället, och utan klubbholmsutbyte.
Carina Norberg

Årskrönika 2020
Året som gått har varit en utmaning för alla
men har trots allt inneburit en hel del positivt
för VBK. Bryggprojektet håller så här på höstkanten på att avslutas, några förbättringar har
eller skall genomföras innan nästa båtsäsong
drar igång, bland annat skall landgångarna till
E- och F-bryggorna bytas ut till en mer stabil
konstruktion i stål och innan årets slut kommer
vi tillsammans med kommunen och leverantören att göra en slutbesiktning av anläggningen.
Som ni säkert redan upptäckt har kommunen
hjälpt till att rusta upp strandpromenaden med
ny asfaltsbeläggning och nya parkbänkar, det
tackar vi givetvis för! Hamnen är nu finare än
på många år vilket många såväl förbipasserande
som medlemmar uppmärksammat.
Pandemi har inneburit hemester för många vilket medfört att medlemsantalet har ökat rejält
i år och i skrivande stund har vi fått 204 nya
medlemmar. Medlemsantalet i VBK är nu ca
1580 seniorer + 200 juniorer och av de 1580
seniora medlemmarna har 2/3-delar blivit medlemmar i klubben de senaste 10 åren.
Nyhet för i år är att alla medlemmar har möjlighet att ansluta sig till vår medlemsportal Portnet,
www.portnet.se. Hittills har över 800 medlemmar anslutit sig till portalen där medlemmarna
kan få information om sina bryggplatser
och båtar, kontrollera utskickade fakturor mm.
Vår förhoppning är att under nästa år erbjuda alla bokningar för medlemsaktiviteter via
Portnet t ex torrsättningen.
Har du inte anslutit dig ännu? Skicka ett mejl
till portnet@viggbyholmsbatklubb.se så hjälper
vi dig att skapa ett konto.

Samtidigt vill jag påminna om att från och med
årsskiftet kommer VBK i huvudsak att skicka ut
fakturor via mejl och brev om vakttjänstgöring
via sms och mejl. Så se till att hålla era mejladresser och mobiltelefonnummer uppdaterade
i portalen.
Årsmötet, och nu senast höstmötet, kunde tyvärr
inte genomföras som vi tänkt oss. Visserligen har
antalet delatagare på mötena ökat i och med
att alla kunde rösta hemifrån, men tyvärr blir
informationen begränsad till mötershandlingar
och mejl/hemsida. Inte så mycket vi kan göra
åt denna sak i dessa tider, styrelsen har verkligen
försökt att genomföra medlemsmötena på bästa
möjliga sätt under de förhållanden som nu råder.
Till höstmötet fick vi in en del frågor rörande
budget och investeringar som i vanliga fall hade
varit lite enklare att besvara på ett fysiskt möte,
där styrelsen kunnat förklara budget och investeringar på ett helt annat sätt. Detta till trots
röstade en klar majoritet av deltagarna ja till den
framlagda driftsbudgeten och investeringarna.
Styrelsen valde att dra tillbaka förslaget om
investering i ett nytt elektroniskt nyckelsystem,
ett arbete vi drog igång efter höstmötet 2019
och där vi utlovade en utvärdering av låssystemet till årets höstmöte. Anledningen var att ett
nytt nyckelsystem är ett stort beslut som berör
alla VBK:s medlemmar och därför vill vi gärna
kommunicera såväl upphandling som finansiering med våra medlemmar på ett ännu klarare
och tydligare sätt, än som var möjligt vid årets
höstmöte.
Ett riktigt Gott Nytt År önskar jag alla medlemmar!
Lars Lundbladh,
Ordförande Viggbyholms båtklubb
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Kommande möten
Årsmöte 18 mars 2021 kl 19.00

Fick ni för många tidningar?
Även om Vimpeln, förhoppningsvis, är en trevlig tidning, så kan det bli
för mycket av det goda. Det blev tyvärr något trassel med adresslistorna
till förra numret, vilket ledde till att en del medlemmar fick både två och
tre tidningar. Så ska det inte vara!
Vi har också medlemmar, exempelvis juniorer, där flera i familjen är med i
VBK. Några har hört av sig till oss och sagt att det räcker med en tidning
till hela familjen. Det ska vi försöka fixa framöver.
Skulle ni vilja ha en extra tidning, finns det att hämta på Hamnkontoret.
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Höstmötet 2020
Efter vårt uppskjutna, och därefter digitalt
genomförda, Årsmöte i våras hade vi hoppats att kunna avhålla ett Höstmöte där
man kunde ansluta via länk och där ett
antal personer också kunde närvara fysiskt i
Klubbhuset. Nu blev det tyvärr inte så, och
efter nya restriktioner från FHM beslöt styrelsen att genomföra mötet i form av en enkät
precis som vid årsmötet.

Till mötesordförande valdes Lars Lundbladh
och till sekreterare Jeanette Isaksson Lundroth.
Som justeringsmän utsågs Lars Lindh och
Tommy Nieminen.

Många deltagare
Tidpunkter och innehåll för VBK:s Höst- och
Årsmöten är reglerade i våra stadgar och vi måste
fatta beslut om budget, avgifter och investeringar för att verksamheten ska fungera. Det är alltså
inte möjligt att ”bara skjuta upp” dessa möten.

Investeringar
Styrelsen valde att skjuta upp beslutet om ett
nytt låssystem till ett senare medlemsmöte (läs
mer nedan). De övriga investeringarna för juniorsektionen och hamnen godkändes med 66
ja-röster, 6 nej-röster och 12 som avstod.

I normala fall brukar vi ha ett 40-tal personer
som kommer till våra Höstmöten, men när man
nu kunde rösta hemma vid sin egen dator, blev
antalet deltagare 84 stycken.

Övriga frågor
På frågan hur deltagarna tycker att denna
mötesform fungerar i en skala från 1-10, där 10
är mycket bra., hamnade medeltalet på 7.

Handlingarna och frågor
Som stadgarna föreskriver fanns handlingarna
till mötet tillgängliga på hemsidan och i tryckt
form på Hamnkontoret två veckor innan mötet.
Det var också möjligt att maila frågor till styrelsen och få svar på dessa innan mötet.

Under punkten övriga frågor har inkommit
några frågor som styrelsen kommer att besvara.
För att hitta frågor och svar loggar du in på vår
medlemsportal Portnet: www.portnet.se där de
kommer att finnas redovisade efter julhelgerna.

Driftsbudget och avgiftsbilaga
Den av styrelsen framlagda driftsbudgeten och
avgiftsbilagan godkändes med 74 ja-röster, 3
nej-röster och 7 som avstod.

Förslag till nytt elektroniskt låssystem
Vid höstmötet hade styrelsen för avsikt att yrka
på medlemmarnas bifall i frågan om införandet
av ett nytt låssystem. Styrelsen valde att dra tillbaka investeringsbegäran så att en utförligare
presentation och kostnadsredovisning kan ges
vid ett kommande medlemsmöte. Trots detta
vill vi gärna ge er vår syn på saken:
Test av systemet
På höstmötet 2019 informerade hamnkommittén att vi hade för avsikt att testa en ny
typ av elektroniskt låssystem under 2020 och
att en utvärdering skulle presenteras vid höstmötet 2020 för beslut. Systemet har testats med
mycket gott resultat både på hamnkontoret och
i garagets dörrar, där många nyckelpassager sker
varje dag, samt i lite mer utsatta låscylindrar t ex
vid spolplattan. De elektromekaniska låscylindrarna och nycklarna har fungerat mycket bra
under hela året vilket innebär att systemet klarat
av VBK:s ganska omfattande test.
Bakgrund
Bakgrunden till önskemålet om att byta ut
nuvarande låssystem innebär att administrationen kring nycklarna och tillgängligheten för
olika områden inom klubben förenklas avsevärt.
En medlem som byter avtal kan enkelt få sin
nyckel omprogrammerad för att få tillgänglighet till nya områden, t ex ramp eller bryggor,
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juniorverksamhetens bodar etc. Förkommer en
nyckel, eller avslutar en medlem sitt avtal eller
medlemskap, kan man lätt spärra tillgängligheten inom klubbens område.
Nuvarande låssystem har funnits i klubben
sedan 2011 och när bytet skedde fanns ett stort
antal nycklar ute på vift. Nu är vi återigen i
samma situation, det är alltifrån borttappade
nycklar till medlemmar som av olika anledningar inte lämnat tillbaka sina nycklar efter avslutat
avtal eller medlemskap. Detta innebär i sin tur
att säkerheten i hamnen är försvagad och att
utomstående har tillgång till vårt område utan
att betala för detta. Dessutom är hanteringen
med att få medlemmar som avslutar sitt medlemskap att lämna tillbaka sin nyckel mycket
tidskrävande för vår personal.

Finansiering
Kostnaden för låssystemet är tänkt att finansieras genom depositionsavgifter på nycklarna.
Idag har VBK:s medlemmar kvitterat ut ca
1700 nycklar och inför vi en depositionsavgift
på 500kr/nyckel kommer ekonomin för låsbytet att gå ihop. Depositionsavgiften skulle
också förenkla avslutandet av ett medlemskap,
då den betalas tillbaka vid återlämnandet av
nyckeln. Tappas nyckeln bort, kan vi enkelt
spärra den i nyckelsystemet och medlemmen
får betala för att få en ny nyckel. Detta innebär
att ingen utomstående kommer att komma åt
VBK:s hamnområde utan att göra rätt för sig.
Utvärdering
Styrelsen och hamnkommittén har utvärderat
flera olika låssystem vad det gäller funktionalitet och driftsäkerhet. En aspekt har varit att
systemet skall fungera i alla VBK:s nuvarande
lås, alltifrån hänglås och bryggor till lås ute på
Furholmen. Det system som vi valt har under
året testats och befunnits fungera väl. Det har
visat sig vara lätt att administrera och dessutom
driftsäkert.
Hamnkommittén och Styrelsen
Viggbyholms båtklubb

När KBV kom ombord
Det här är vad som gäller:

Det var vid 11-tiden på förmiddagen onsdag
före midsommar och vi gick för motor och
autopilot på Saxarfjärden, på väg ut till midsommarfirandet på Lökholmen. KBV315 låg
en bit utanför Vårholma och pysslade med att
sjösätta en RIB, så det kollade vi lite extra på.
Satt precis och skrev i Loggboken: ”Händelselös motorgång ut mot Kanholmsfjärden
för att sedan segla mot Sandhamn och Lökholmen”, när jag tittade akteröver och såg att
RIB:n låg precis bakom oss. Freddie trodde
nog att de ville se om vi vaxat akterspegeln,
för han lät ”Only Blue” fortsätta med full
fart framåt. Eftersom jag både är lydig och
lite nyfiken, så lade jag ur växeln, gick bak
på akterdäck och frågade om de ville något
speciellt. ”–Ja, en rutinkontroll. Vi skulle vilja
se registreringsbevis och behörigheter, går det
bra att komma ombord?”
Vi blev smått överraskade, men det var väl
OK bara hon höll Corona-avstånd, vilket det
blev si och så med. Freddie var mest orolig att
hon skulle ta tag i badstegen och ramla i sjön,
så han hjälpte henne artigt upp på trappan i
aktern.
Eftersom ”Only Blue” fortfarande är registrerad i Skeppsregistret, trots att det egentligen
inte behövs, hade vi klara papper på själva
fartyget och även VHF-tillståndet från PTS
fanns med ombord. Däremot var våra intygsböcker kvar hemma, hastigt undanlagda tillsammans med passen efter att vi lyckats ta oss
hem från lockdown i Spanien.
Hur skulle det gå nu? Lite tur att jag har en
examen registrerad, Fartygsbefäl klass VIII,

Fartyg, båt, skepp
Ett fartyg är en farkost som är avsedd att användas för transporter på vattnet och som har
skrov och manöverförmåga/styrinrättning
(till exempel ett roder).
Sjölagen delar in fartygen i skepp och båtar.
Om ett fritidsfartyg är 15 meter eller längre
ska det registreras i båtregistret. Om det är 24
meter eller längre benämns det skepp och ska
registreras i skeppsregistret.
som hon med hjälp av mitt körkort snabbt
kunde kolla upp per telefon och i den ingår även
VHF-certifikatet. En examen är enklare att kontrollera än att få någon på Nämnden för Båtlivsutbildning att leta reda på alla våra olika intyg.
Det var slarvigt av mig att inte se till att allt fanns
med ombord, men vår inspektör var nog imponerad av att vi hade dubbla plottrar påslagna och
papperssjökort framme, för att ta oss hela vägen
till Sandhamn, dit båten för övrigt hittar nästan
själv. Dessutom var vi nyktra, utvilade och iklädda flytväst. Hon fyllde i ett långt formulär, frågade, kryssade i små rutor och sen var det klart!
Varför kollade de oss? Ingen aning. De kanske
hade trist och ville köra RIB en stund, vår båt
kunde ju ha varit stulen, eller också ville de
försäkra sig om att vi inte bedrev någon charterverksamhet. Kul, intressant och lärorikt var
det i alla fall och nu har vi en ny fin pärm med
kopior på behörigheter och alla andra papper
ombord. Dessutom blev notisen i loggboken betydligt längre.
Carina Norberg

Fritidsbåt, fritidsskepp, fritidsfartyg
När fartyget används för fritidsändamål,
det vill säga varken med kommersiellt syfte,
affärsmässig verksamhet eller i statlig tjänst,
räknas det som fritidsfartyg. I praktiken
innebär det till exempel att man inte kan ta
eller få betalt för verksamheten eller del av
verksamheten.
Behörighetskrav
För att framföra ett fritidsfartyg som är
mindre än tolv meters längd och fyra meters
bredd, krävs ingen särskild utbildning, men
för större fartyg krävs som lägst avlagt kustskepparintyg.
Den som framför ett fartyg, oavsett storlek, är
alltid skyldig att se till att detta är sjövärdigt
och att det framförs på ett sätt som är förenligt med gott sjömanskap.
Källa: Transportstyrelsen

VINTER-PYSSEL
Valknop
Valknopen kan användas för att
snygga till glas och flaskor eller göra
servettringar, armband och grytunderlägg. Man kan också fläta kring
båtratten, så att knopen markerar när
rodret står rakt, eller ha den som prydnad på en rorkult. Vilken sorts rep/lina/
snöre man använder, får man anpassa
efter vad man vill göra.
Att göra en valknop är ganska enkelt om
man följer bilderna här intill. Man kan nöja
sig med att göra två slingor (varv), som
här, eller flera. Glaset på bilden har tre
slingor.
De båda ändarna fäster man till sist med
textil-lim så att de inte syns. För den som
vill ha tydligare instruktioner finns det
både filmer och beskrivningar på nätet.
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Vinterförberedelser på Furholmen

Ingrid är ny revisor i VBK
Jag heter Ingrid Stegs Nordell och är nyvald revisor. Jag har drivit eget
så jag är insatt i bokföring, om än med avsaknad av formell utbildning.
Klubben har två ordinarie revisorer och två suppleanter, så ni kan känna
er trygga med att allt granskas av flera ögon. Trygga av det faktum att vi
verkar ha en ytterst kompetent, mångårigt erfaren styrelse och ett fantastiskt hamnkontor.

Helgen den 12-13 september samlades 18 tappra klubbmedlemmar på Furholmen för att
göra iordning ön för vintervila. Det är en hel del att pyssla med för vår Furholmsgrupp
och de är väl värda en eloge för det arbete som de gör på Furis. Här är något av det som
hanns med under helgen:
• Roddbåtarna, vissa bryggor, landgångar mm togs upp på land där inte
vädrets makter kan skada dem.
• Bord och bänkar samlades in och bands ihop på stora bryggan.
• Viss el (till förbrukare mm) kopplades ur.
• Det gick också att elda upp brännbart skräp på eldplatsen.
• Vi fortsatte med att intallera LED-belysning för gångarna. Ett skymningsrelä
monterades på Hyddan och kablar + armaturer monterades på stigarna mot uppgångarna från bryggorna. Allt provkördes med lyckat resultat.
• Nya förrådsdelen fick väggar, dörr och lås. Lite färg bara, så är det klart!
• Röjning kring spången till Lill-Furis.
Planer inför 2021
• Ny bastubrygga behövs. Den gamla är vinglig (dåliga flytelement),
trallen är trasig och badstegen lossnade under säsongen.
• Installation av LED-belysning för gången från Hyddan till uppgången
från fasta bryggan närmast jollebryggorna.
• Måla nya förrådsdelen
Vanliga år brukar vi ha med ett utdrag ut Gästboken på Furholmen i detta nummer
av Vimpeln. Eftersom 2020 inte blev ett vanligt år, blev det inte så den här gången. Vi
återkommer framöver med trevliga anteckningar ur Gästboken.

Jag försöker närvara på de ordinarie styrelsemötena för att lära mig mer om
styrelsens arbete och vad klubben handlar om på en administrativ nivå.
Av det jag sett känner jag en stor respekt för antalet frågor som tas upp
samt komplexiteten i arbetet. Min strävan är att inte bara göra en punktinsats i slutet av ett räkenskapsår. Jag försöker se vad som finns att göra ur
uppdragets perspektiv löpande under året. Det är också lättare att granska
något som man förstår.

Ett stort tack till Isse,
som är ansvarig i
Furholmsgrupapen!

Valberedningen söker
Inför nästa verksamhetsår söker valberedningen efter någon som är
intresserad av att ställa upp som förtroendevald revisor.
Har du kunskap inom ekonomi och redovisning och vill göra en insats
inom Viggbyholms Båtklubb?
Hör av dig till valberedningen@viggbyholmsbatklubb.se

Jag, och min familj på tre till, har hunnit vara med i vår underbara klubb
i ungefär fem år. Vi seglar en dansk båt (Faurby 393 med namnet Spip).
Det var en märklig sommar, den som gick. Men även på bra sätt. Vi seglade
ovanligt långt, för att vara oss. Tog oss via Blå jungfrun till Öland, Stora
Karlsö, Gotland, Fårö och Gotska Sandön innan vi angjorde hemmahamnen. Eftersom alla turer med turistbåtar var inställda så var det nästan
helt folktomt på Blå jungfrun och på Stora Karlsö. Djurlivet var än mer
rikligt än annars. Det kändes som någonting man bara upplever en gång i
livet. Färden gav blodad tand för alla fyra. Till sommaren och lite beroende
på Coronaläget, funderar vi på att segla till Baltikum. Familjen verkar
trivas allra bäst på helt öppet hav.
Det känns bra att bli insatt i hur VBK fungerar administrativt. Roligt att
få ge tillbaka då erfarenheterna som båtägare bara har varit positiva. Mitt
första uppdrag tar jag på lustfyllt allvar.
Ingrid

Vi är en komplett
Mobil Båtservice.
Vi hjälper er med
allt från enklare service
till större renoveringar.

Bl.a:
Motorservice
Drevservice
Bälgbyte
Polering
Installationer
Navigationsutrustning
Bogproppeller
Ankarspel

08-400 206 63 - info@bsmarin.se - www.bsmarin.se
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Stigfinnaren på
sjöhistorisk vandring
Sjöhistoriska stigen är egentligen tre stycken stigar på Djurö, där den
skärgårdsintresserade kan lära sig mycket kul och spännande medan
vågorna kluckar alldeles intill. Längs stigarna finns det totalt 35 skyltar
som berättar om skärgårdens historia, natur och kultur. Vi packade ner
kaffe och mackor och så tog vi en trevlig biltur, via Vaxholm och Oxdjupet, ut till Djurö. Vi startade med Klockarudden, för att sedan ta Eriksbergsskogen och därefter avsluta dagen vid Kyrkudden. Det blåste frisk
från norr, vilket inte var så mysigt vid första stoppet, men innebar fint lä
vid de båda andra. Stigarna är inte så långa, räkna med 30-40 minuter/
stig om ni vill ta det lugnt och läsa på skyltarna. Längst ner på varje skylt
står det hur ni ska gå för att komma till nästa, här finns också tips på
”avstickare” man kan göra, exempelvis till en fin utsiktsplats.

Stigen runt kyrkan tar oss med till tiden då Djurhamn var en välkänd
hamn för örlogsskepp och handelsfartyg, här har man hittat mycket intressanta gamla prylar på havsbotten. Den stora viken var djup och hade
ett bra läge invid farleden och under prästgården finns fortfarande källaren, som innehöll en gammal sjökrog, kvar. I berättelserna om religion
och kyrka beskrivs hur ett husförhör kunde gå till och hur brottslingar och
syndare fick skämmas på skampallen.
Vi får också bekanta oss med sjöfåglar, fladdermöss och fjärilar. Fjärilar
trivs på öar som har kalk i berggrunden, t ex på Runmarö, där det fanns
ett kalkbruk som redan på 1200-talet levererades kalk till bl a byggandet
av de äldsta delarna av Stockholms slott.
Lite kul är ett avsnitt om forna tiders navigation och Johan Månssons
sjöbok från 1644, lotsarna kallades då Styrmän och kom ofta från Runmarö, Djurö och Berghamn. En skärgårdsbo vid namn Tomas Andersson
från Oxhalsö (vid Blidö) blev antagen som styrman 1628 för att han ”är
befaren här i skärgården och till finska skären”. Om han inte skötte sin
uppgift skulle han bli ”kasserad och i knekttjänsten insatt”.

För hela familjen
Stigarna och alla trevliga skyltar passar för hela familjen, så har ni barn
med er finns intressanta saker att upptäcka och lära sig även för dem.
Vad ungarna sedan kommer ihåg efteråt, är säkert väldigt olika. Hade våra
söner följt med oss på den här utflykten när de var små, så vet jag precis
vad de skulle ha fångat upp:
Jimmy skulle ha sagt ”-Trollen var jätterika, det ska jag också bli!” Medan
Robin garanterat lagt på minnet att: ”-En fladdermus kan äta flera tusen
myggor på en natt och de kan ha mustasch också”.
Carina Norberg
Har du inte möjlighet att ta dig ut till Djurö?
Då kan du gå in på djurokultur.se och klicka på Sjöhistoriska stigen, där
hittar du alla skyltarna och kan läsa hemma vid datorn. Glöm inte att
ladda med fika, så blir det en trevlig stund!

Förutom många väldigt gamla gravstenar som är svåra att tyda finns en
gravvård över Nils Ehrenström, som var kommendant vid Vaxholms fästning. Hans son Johan Albrecht ägde i slutet av 1700-talet Djurönäs herrgård och var privatsekreterare åt Gustav III. Efter teaterkungens död blev
han dömd för högförräderi till döden genom halshuggning men benådades i elfte timmen och istället fick han livstid på just Vaxholms fästning!
Några år senare frigavs han dock och fick ära och adelskap åter.

I Eriksbergsskogen hittade man 2007 ett svärd från tidigt 1500-tal, kanske
havet gick långt upp i skogen på den tiden? Vi får veta vilka som bodde
och verkade här förr i tiden och om oknytt de hade omkring sig, som troll,
skogsrå och älvor. Elever från Djurö skola har byggt en fin labyrint i skogen, där det sommartid är ganska myggigt. Det är bra för fladdermössen,
som också trivs i skogen.
Skylten ”Skogens skafferi” berättar om hur Karljohansvampen fick sitt
namn och varför Älggräs kan vara bra att ha till hands om man känner
sig lite krasslig. Stigen avslutas med en spännande historia om vargar som
utspelade sig under julhelgen 1638.
Klockarudden
Hitta och parkera: När ni kört över Djuröbron ligger Djurönäsets konferensanläggning på höger sida och där finns det parkeringsplatser. Stigen
börjar ungefär där ni svängde av och man går i en gångtunnel under Sollenkrokavägen.
Terräng: Skogsstig/motionsspår.
Skyltar: 11 stycken

Kyrkudden
Hitta och parkera: Strax innan Djurö samhälle svänger man av till höger
mot kyrkan, där det finns parkeringsplatser. Stigen, som är ganska kort,
börjar ovanför Kyrkbryggan.
Terräng: Grusväg och stig vid vattnet.
Skyltar: 12 stycken
Kartbilderna kommer från www.djurokultur.se
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Djurö fina gamla kyrka från 1683
förtjänar några extra rader.
Här är lite kuriosa från insidan:

Foto från en teckning i boken ”Om rådman Joseph
Månsson, kapten Erich Furugren och Djurhampns
kapell”, Gunnar Hellström

När man vandrar runt på Klockarudden handlar berättelserna om
skärgårdslandskapet, forntidens människor, djur och växter, samt skepp
och farleder. Vi får veta att skeppet Kravellen som år 1525 skulle segla från
Dalarö till Djurhamn, sjönk efter en grundstötning vid Franska stenarna
och hittades först på 1990-talet. På 1700-talet låg här torpet Tvärbommen
med fähus, jordkällare och en liten hamn. Varför heter platsen Klockarudden? Jo, en teori är att namnet kommer av att man ringde i skeppsklockorna då skeppen skulle runda udden. Skogen är ”mossig” och stenig och
här finns platser att slå sig ner på för en medhavd fika.
Innan ni vänder åter kan ni passa på att träna lite vid utegymmet.
Eriksbergsskogen
Hitta och parkera: Från Sollenkrokavägen, strax efter Björkås, tar man
Sörbyvägen till höger och följer den till Eriksbergsvägen. Där finns en
parkering i naturreservatet. Stigen avslutas vid Sollenkrokavägen och därifrån får man promenera tillbaka till parkeringen längs samma väg som
man körde dit på.
Terräng: Grusväg och fin skogsstig.
Skyltar: 11 (+1) stycken

Djurö kyrka

Om det Furugrenska gravkoret under golvet i
Djurö kyrka, finns en spännande sägen. I valvet finns, enligt Gunnar Hellströms bok från
1923, sex stora kistor och 3 barnkistor. Anteckningar i församlingsarkivet är knapphändiga
och när det gäller en av barnkistorna berättar
Hellström följande: ”I slutet af 1700-talet eller
något af 1800-talets första år ankrade en kanonjolle i Djurhamn en mörk höstnatt. Från denna
landstego några maskerade män och en djupt
beslöjad dam, medförande en barnkista. Komministern väcktes och tvingades att förrätta
jordfästning, hvarpå kistan nedsattes i grafhvalvet under kyrkan. Damen skulle ha varit Prinsessan Sophia Albertina och kistan skulle
ha inneslutit ett hennes barn!” Sophia Albertina
var ogift, syster till Gustaf III och bodde i Arvfurstens palats, nuvarande UD, som uppfördes
åt henne.

Votivskeppet ”Nordstiern” är från 1706 och
skänktes till kyrkan ”för evärderlig tid”. Dessa
små skeppsmodeller kallas även löftesskepp och
är vanliga i fiskekapell och kyrkor längs kusten.
Votiv är latin och står för något som, enligt ett
avgivet löfte, lämnats som gåva till en kyrka, ofta
av en sjöman i nöd som undkommit med livet
i behåll.

Under en lucka i det gamla brädgolvet i sakristian gömmer sig förrådet för nattvardsvinet. Det
är lätt att föreställa sig hur damejeannerna med
vin förvarades där förr i tiden. När jag fick kika
ner, så stod där några vindunkar. Bilden tog jag
för många år sedan och idag är det nog så att
Svenska Kyrkan bjuder på alkoholfritt i kalken.

Till höger i den branta och smala trappan, ser ni repet som hjälpte lotsarna
att ta sig ner från den s k Lotsläktaren, där de satt för att kunna se ut över
farleden samtidigt som de lyssnade på Guds ord. När ett skepp dök upp
var det bråttom och tjänstgörande lots fick ila ut till sitt uppdrag. Läktaren
igensattes år 1878, men trappan och repet finns kvar än idag.
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Vad betyder flaggorna?
Att fartyg kommunicerade med varandra med
hjälp av signalflaggor var vanligt på den tiden
man saknade radio och andra tekniska hjälpmedel ombord. Idag har man andra sätt att hålla
kontakt och det är få som kommer ihåg vad flaggorna egentligen står för.
Inom militären har man hållit
hårdare på bruket av signalflaggor och härom året träffade vi på två militärbåtar som
låg tätt intill varandra nere
vid Danziger gatt och höll på
med något. I kikaren såg jag en
flaggkombination, men eftersom vi saknar ”Internationell Signalbok” ombord fick jag aldrig
veta vad de höll på med. Förargligt för en nyfiken navigationslärare!
Varje bokstav och siffra har en egen flagga och
de internationellt använda signalflaggorna är 40
till antalet, 26 bokstavsflaggor, 10 sifferflaggor, 3
likhetstecken för repetition av bokstäver och en
svarsflagg. Färgerna som används är blått, svart,
gult, vitt och rött i olika kombinationer.
Det vanligaste idag är att båtar, vid festliga tillfällen, hissar vad som heter Stor flaggning, eller
Flaggning över topp, då alla 40 flaggorna hissas
från för till akter. Ska man vara korrekt, hissas
flaggorna i en speciell ordning: ABC1DEF2…
osv. Många tror att ”man sätter upp flaggspelet”,
men ett flaggspel betyder på ”nautiska” själva
flaggstången i aktern där vi sätter upp/fäster den
svenska flaggan.

Här hittar ni det internationella bokstaveringsalfabetet tillsammans med bokstavsflaggorna
och dess betydelse:
ALFA Jag har dykare nere. Håll väl
undan och gå med låg fart. Passera på
minst 100 meters avstånd.
BRAVO Jag lastar eller lossar eller
transporterar farligt gods.
CHARLIE
Ja
DELTA Håll undan för mig. Jag
manövrerar med svårighet.
ECHO
Jag ändrar min kurs styrbord hän.
FOXTROT Jag är havererad. Sätt er i
förbindelse med mig.
GOLF Jag behöver lots.
(Fiskefartyg: Jag tar hem redskapen)
HOTEL
Jag har lots ombord.
INDIA
Jag ändrar min kurs babord hän.
JULIET Jag har brand ombord och för
farlig last. Håll väl undan för mig.
KILO
Jag önskar upprätta förbindelse med er.

Vid kappsegling har flaggorna
andra betydelser

LIMA
Stoppa farten ögonblickligen.
MIKE Mitt fartyg har stoppat och gör
inte fart genom vattnet.
NOVEMBER
Nej
OSCAR
Man överbord.
PAPA I hamn: Alla som ska med fartyget
måste bege sig ombord eftersom det ska
avgå. (Populärt kallad ”Blue Peter”).
(Fiskefartyg: Mina redskap har fastnat i
något hinder)

Ångbåts-Johan

QUEBEC Mitt fartyg är fritt från
smitta och jag begär rätt till fri
samfärdsel med land.
ROMEO Enligt kappseglingsreglerna:
Banans riktning är ändrad.
SIERRA
Min maskin arbetar för back.
TANGO Håll undan för mig.
Jag håller på med partrålning.
UNIFORM
Ni stävar mot fara.
VICTOR
Jag behöver hjälp.
WHISKEY
Jag behöver läkarhjälp.
X-RAY Upphör med det ni håller på
med och ge akt på mina signaler.
YANKEE
Jag draggar.
ZULU Jag behöver en bogserbåt.
(Fiskefartyg: Jag lägger ut redskapen)
Internationell bokstavering är något mer jämlik
än den svenska, Adam, Bertil, Cesar, David, Erik
osv, internationellt finns bara fyra mansnamn:
Charlie, Mike, Oscar, Romeo och ett kvinnonamn: Juliet!
Den för oss fritidsbåtar kanske viktigaste flaggan
är A, Dykarflaggan, vilken man ofta kan se ute
till sjöss.
Om signalflagga N placeras över C är betydelsen
”Jag är i nöd och behöver omedelbar hjälp” och
det är en internationell nödsignal.
Carina
Signalflagga C betyder ”Ja”.
Signalflagga N betyder ”Nej”
(tolkas troligen som ”velig kärring”)

Norberg

Vimpeln fick en liten berättelse om årets
torrsättning från Johan Söderberg och jag
hörde av mig till Johan, som alltid är lika trevlig att prata med, för att fråga om lite av varje:
Du är ju Ångbåts-Johan för de flesta i klubben,
eftersom du är skeppare på s/s Stimmaren, VBK:s
enda ångbåt. Har det varit en bra sommar?
Jaaaa! Det här med covid-avstånd innebar ju lite
problem såklart, men vi har gjort en långresa
upp genom Strömsholms kanal via Mälaren.
Under 7 dagar var vi med i ett projekt som heter
Art Space och hade 3 konstnärer/stipendiater
med oss ombord. Det var en väldigt trevlig och
händelserik färd. Lite otur hade vi när vi drev på
en sandbank där kanalen går ut i Stora Nadden,
norr om Ramnäs. Vi borde ha haft bättre koll
på prickarna för nu hade det grundat upp och
sjökortet över det området har nog aldrig riktigt
stämt. Där fastnade vi bland näckrosorna tills en
annan ångbåt kunde dra loss oss.
Hur mycket ved har du kört upp?
Vi har gått 600 M (=sjömil), så 2 kubik ungefär.
Nu står Stimmaren på land, har du några vinterprojekt på gång?
O ja! Det finns en hel del att göra inne i ångmaskinen, justera ventil-tider och annat, vilket
på en ångmaskin kräver lite byte av delar.
Årets torrsättning blev kanske inte den lustigaste?
-Det började bra, men blev eländigt regnigt
efter lunch. Sedan var det en del som inte läst
utskickad info, vilket ledde till förseningar och
att subliftarna fick vänta. Det gick trögt hela förmiddagen.
Men sen blev det bättre?
-Ja, inte vädret, men eftermiddagen gick väldigt
mycket snabbare precis som många andra dagar.
Säkerligen inverkade att båtägare som jobbat sedan 07.00 visste bättre hur allt gick till.
Subförarna och förmännen brukar ju ha koll?
-Flera av förarna och förmännen är byggare,
det betyder klara och tydliga besked och ibland
med hela handen om någon t ex försöker spola

sin båt lite extra medan nästa båt står i kö. På
eftermiddagen blev det en del omdisponeringar
vilket gjorde att några med arbetsplikt fick stå
och vänta länge i regnet, då blev det lite trist
stämning.
Aha, folk var lite sura helt enkelt, inte bara om
kläderna?
- Ja, t ex en person som kom lite sent på morgonen fick höra det av många, flera gånger under
dagen och tyckte det var lite dålig ton och det
kan man kanske förstå. Nästa dag fikade jag med
den personen i strålande sol och vi pratade om
att det var mycket folk som hjälpte till och att
den egna insatsen då kan upplevas som onödig.
Du berättar också om vårens sjösättning, när subföraren hade två man till hjälp och det gick som ett
oljat maskineri:
- Men i våras kunde man ju lämna all pallning,
inget behövde mätas in och båtägaren behövde
inte ha ordning på lyftmärken. Dessutom är
risken att skada en båt mindre vid sjösättningen, än när man, ibland med oklara besked från
ägaren, trixar med bångstyriga sling under båten
i sjön. Slutligen förekommer ingen spolning att
vänta på. Många glömmer nog hur mycket som
egentligen görs av kompisarna på plan. Tänk så
skönt att de kör undan min vagga på våren till
exempel! Eller att allt på centimetern står inmätt
och klart när subliften, på hösten, kommer med
min båt. Jag behöver bara titta och ge klartecken
när lyft ska ske eller båten ställs ned!
Du trivs med båtklubben och ideellt arbete, eller
hur?
-Ja det gör jag! -Min kompis på arbetsplikten på
lördagsmorgonen (innan regnet kom!) muttrade
litet över ordningen och att “-Det var bättre på
marinan!”. ”-Men dyrare”, svarade jag och ”med
bättre förslag på ordning än vad som gäller nu,
så går det alltid att komma med idéer till förändringar, det är ju det som är bra med en förening!”
Dvs om man har ett kanonkoncept som flertalet
klubbkamrater tycker är bättre än idag, så är det
ju en smal sak att ändra!

BLEKE

Sjön som en spegel, frånsett dyning.

VI LEVERERAR:

STÅENDE RIGG: Stag och vant
19 trådig Rostfri Standard wire
& Compact wire från 3 till 16mm
Rod, PBO, Vectran & Dyneema.
LÖPANDE RIGG: Fall, skot och
hanfötter samt liftar i Dyneema,
Vectran, Technora och Polyester.

GASOL AGAGAS: Passapå att
byta Gasolflaska hos oss och se
över er gasolanslutning! Vi har
gasolslang, kopplingar och läckspray i butiken.

CAFÉ DIAMANTKNOPEN: Vid
butiken har vi ett Cafè, där vi
serverar kaffe, te, kalla drycker,
kakor, korv och GB Glass.

RIGGVERKSTAD: I vår nya verkstad som är 21,5m lång och 6m
bred har vi två ändstyckspressar
som klämmer från 2 mm upp till
16 mm wire, Rod eller DyForm.
Vi tar också in master för översyn och kompletteringar.

R.I.G.G.I.N.G
Svinninge Hamn • 184 92 ÅKERSBERGA
08-54026444 • 0707176154

d o g h o u s e m a r i n e . s e • ne@doghousemarine.se

556685-5341
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Juniorsektionen önskar alla
God jul och Gott Nytt År!

Möt några av våra juniorledare
Carl

Tuva

Kasper

Vi har
haft seglarskola
i 6 veckor!
Vi har
5 e-jollar på
vattnet
varje träning!

Vi har
9 nya
optimister!

16 ledare och
7 praktikanter har
jobbat med seglarskolan/träningsverksamheten!

219 barn
har gått i vår
seglarskola i år!

Tack alla
ni som köper
fika i
vårt café!

Anton var pirat i somras
Under piratskolan seglade vi C55
i grupper med 4-5 barn och med
en eller två ledare i båten. Om det
blåste hårt gjorde vi annat på land.
En gång vid vindstilla blev det bogsering med motorbåt in till land.

Anton var en av alla glada elever i
Viggans Piratskolan i augusti. Här
berättar han lite om den roliga
veckan:

Lekar vi lekte innan segling:
”Piraten säger”, en ledare säger väst
t.ex. och då går alla till en västledare. Då lärde man sig väderstrecken och kompassen. ”Hajarna kommer”, trampa på marken på hajarna
eller fäkta med svärd mot fienden
när kommandon hördes från ledarna. ”Pumpa läns”, den gjorde
vi på hamnplanen där vi pumpade
med händerna och den eller de som

pumpade sämst åkte ut vartefter.
De bästa var kvar längst.

det regnade lite lunchade vi under
taket vid jollehusen.

När vi blev badsugna i värmen så
åkte vi motorbåt till badberget. Där
badade vi både från berget och en
brygga. Vi badade flera gånger från
jollerampen och bryggan också.

På onsdagen var det piratmaskerad
med piratkläder hela dagen för den
som ville.

Ledarna var snälla och roliga men
busiga. En av piratkompisarna ville
faktisk bli bus-knuffad av mig från
bryggan så han ramlade i vattnet
när vi badade.
Lunch åt vi ute eftersom det var
covid-19-regler att följa. Vi hade
fint väder hela veckan. En gång när

På fredagen var det utflykt för piratgruppen med vikingabåten på
eftermiddagen. Samtidigt hade optimistgruppen sin kappsegling.
När det var prisutdelning sist på
fredagen fick alla som varit med
en tröja tryckt med Viggbyholms
seglarskola.
Anton W

Carl I min familj har det inte funnits något intresse för segling utan
jag har på egen hand hittat seglingen och fastnat. Jag började gå läger
här i Viggan när jag var sju år och
nu är jag ledare och har egen båt
med mina vänner som jag funnit
genom seglingen.
Det är jätteroligt att se barnen göra
samma resa som jag har gjort! Det
roligaste på seglarskolan är att åka
på långseglingen. När vi kommer
fram till vår hemliga destination
brukar vi grilla korv och bada när
det är fint väder. Ibland händer det
att det blåser för mycket för att segla tillbaka till hamnen. Då brukar
vi bogsera alla båtarna på en lång
rad vilket jag tror en del barn kommer ihåg från sina läger.
Tuva Min första upplevelse av segling hade jag som 1-åring då jag
med mina föräldrar var ute till havs
med deras lilla 70-talsbåt. Mitt

egna intresse för seglingen väcktes
dock i 8-årsåldern då jag för första
gången gick på Viggans seglarläger.
Den veckan var så rolig och givande att jag därefter började träna
segling även på terminerna. Höstträningarna var såklart lite kyligare
än sommarlägren, men jag minns
hur jag tog med mig termos med
varm choklad och kakor till nästan
varenda träning. Det gick fort att
skaffa nya kompisar, och jag och
en av mina än idag närmsta vänner
kunde envisas om att få dela en optimistjolle bara för möjligheten att
sitta där och fika tillsammans.
När jag blev äldre lämnade jag optimisterna för att börja träna c55
och det var så jag lärde känna både
Kasper och Carl. Vi som seglade
ihop på de träningarna blev snart
mycket goda vänner. Än idag ser vi
till att träffas med jämna mellanrum och segla ihop, och utöver det
jobbar vi nästan alla som tränare.

Den största utmaningen som ledare
tycker jag är att försöka återskapa
den magi man själv upplevde som
liten på lägren, ledarna var såna
inspirationskällor för en då och
man vill så gärna ge tillbaka det
till de som man är ledare för nu.
Det är lätt att se sig själv i de barn
som kommer till oss på lägren och
träningarna, vare sig det handlar
om förväntan inför att få prova att
kapsejsa, spänningen i att lyckas
kontrollera hård vind eller glädjen
i den gemenskap som jag känner är
unik för just Viggan. Allt det har
man själv ju känt genom åren och
att få vara någon som får bidra till
den verksamheten är något jag är
väldigt stolt och glad över!
Kasper Jag är i princip född på
en båt, hela mitt liv har jag seglat,
både med familj och vänner. Sedan
mitt första sommarläger, har Viggan nästan varit mitt andra hem.
Det bästa med Viggan är resan som

man själv gör och som jag idag ser
flera andra göra. Hur man går på
sitt första sommarläger, sen att man
börjar träna optimist på våren och
hösten, till att man börjar segla c55
och till sist blir man ledare. Denna
resa kan alla göra och man behöver
inte ha seglat något innan. Under
denna resa har jag funnit de kompisar som jag tränat med, tävlat
med, och nu är ledare tillsammans
med.
Seglarskolan i Viggan är verkligen ett av de bästa sommarjobben
man kan ha, och det är främst på
grund av den fantastiska gruppen
ledare vi har. Det är en sjukt härlig
grupp människor och det blir så bra
mycket på grund av att många av
våra ledare själva har varit i barnens
situation och därmed förstår dem.
Då kan vi skapa lägret utifrån de
bästa delarna vi kommer ihåg från
våra egna sommarläger.

Vi söker ledare och jolletränare inför 2021

Intresset för vår seglarskola har under sommaren varit rekordstort. Ca 220
barn fick möjligheten att vara med i seglarskolan och den återkoppling vi
fått från föräldrar och deltagande barn har varit överväldigande positiv. Vi
har fantastiskt bra ledare, men vi behöver vara fler för att möta det stora
intresset för vår seglarskola. Har du tidigare erfarenhet av segling och vill
arbeta som ledare på nästa sommars seglarskola så får du gärna höra av dig
till juniorsektionen.

Även juniorernas träningsverksamhet växer och vi har därför behov av att
komplettera tränargruppen med tränare (C55-tränare, E-jolletränare och
optimisttränare) för kappseglingsträning. Har du tävlat i C55, E-jolle eller
optimist och vill bli tränare hos oss får du gärna höra av dig till juniorsektionen.
Skicka din intresseanmälan till:
administration.junior@viggbyholmsbatklubb.se

Hej junior!
Kanske just DU har något roligt att berätta om från seglarskolan i somras?
Jag lovar att alla tycker att det är jättekul att läsa era berättelser!
Vill du skriva tillsammans med någon kompis som också var med, går det såklart bra.
Skriv en liten berättelse och skicka till Carina: info@skargardskunskap.se.
12
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Hamn och kansli

Viggbyholms Båtklubb
Hamnvägen 1, 183 57 Täby
Telefonnummer
756 32 08

Hamnkontoret

Hemsida:
www.viggbyholmsbatklubb.se

Vy över Värtan
Smått & gott från hamn och hav
Gammalt vykort

E-mail:
hamnkontoret@viggbyholmsbatklubb.se
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.

Till vakterna

Julstängt på Hamnkontoret

Ännu en torrsättning är avklarad, med 20 planerade torrsättningsdagar. Ett stort och varmt
tack till alla subförare, förmän och inte minst
till alla medlemmar, för ett mycket gott arbete! Dessutom vill vi tacka våra juniorer, som
under torrsättningshelgerna har skött fiket i
Klubbhuset. Det har varit både gott och trevligt!

Med hänvisning till föregående text, så förstår
ni att vi inte kommer att kunna snöröja så länge
det ligger elkablar kvar på marken. Det kan bli
en del pulsande i snön under vaktpasset, så rejäla vinterstövlar är ett bra tips till er som ska
gå vakt.

Under perioden 23/12 - 10/1 kommer Hamnkontoret att vara stängt. Välkomna åter till oss
2021!

Hamnplanerna stängda
för biltrafik

Stölder i hamnen
Tyvärr är inte alla människor hederliga. För att
undvika att drabbas av stölder är det viktigt att
ni tar bort sådant som är stöldbegärligt från
båten, t ex drev, utombordsmotorer och elektronik. Vi ber våra nattvakter att vara extra observanta under vaktpasset, men det är bra om
även medlemmar som pysslar med sina båtar
nere i hamnen under dagtid håller ögonen öppna. Har ni blivit av med någonting, berätta det
för oss på Hamnkontoret!

Märk din pallning och presenning med
medlemsnummer, så att det är enkelt att få tag
på dig om något händer med din båt.

Elkablar
Många vill kunna ladda sina batterier någon
gång under vintern. För att göra detta behövs
ett el-tillstånd, som kan fås på Hamnkontoret.
OBS! att inga elektriska tillbehör, t ex fläktar, avfuktare, värmare eller dylikt får lämnas
påkopplade utan uppsikt, dvs du måste vara i/
vid båten när dessa används.
Tänk på att inte låta sladden ligga kvar på marken när ni lämnar båten. Sladden måste samlas
ihop och hängas upp under båten. Ska vi kunna
köra snöslungan under säkra förhållanden är
detta oerhört viktigt!

Vaggbacken städad
När alla båtar är torrsatta genomförs varje år en
storstädning uppe i vaggbacken. Det innebär
att allt material som ser uttjänt ut har kastats.
Kvarstående stöttor, vaggor och bockar är nu
placerade i skrothögen till vänster om uppfarten
till vaggbacken.

Tack Flipper Marin
Klubben vill gärna passa på att rikta ett stort
tack till våra vänner och grannar på Flipper
Marin som även i år haft sin sublift i beredskap
om det skulle ha krisat ihop sig för oss under
torrsättningen.

Tack Sportfiskebodenvåra killar på Hamn-

till
Som en liten uppmuntran
en även i år på fiskebod
ske
rtfi
kontoret, bjöd Spo
e
stort tack till Micke Boettg
safari med stor fångst. Ett
!
par
nap
det
att
till
ser
id
i Sportfiskeboden, som allt
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Kansliets öppettider/telefontider:
Måndagar 13-16 (april - oktober)		
Tisdagar kl. 9-12
Torsdagar kl. 14-19

Höstens torrsättning

I början av november stängde vi hamnplanerna
för biltrafik med hjälp av så kallade ”suggor”.
Förhoppningsvis kommer dessa att hindra obehöriga att köra in med bilar och lasta in sådant
som inte tillhör dem!

Lasse Lundbladhs pappa har en god vän, Ellen
Ward, vars far Direktör Eskil Schöllin, en gång
i tiden var delägare i Viggbyholms Brädgård. Ellen, som känner till att ”Lundbladhs-pojken” är
ordförande i VBK, tänkte att ett vykort hon har
i sin ägo kanske kunde vara intressant för klubben. Visst är det så! Hjärtligt tack!

E X T R A

Kortet visar hur det såg ut längs Värtans strand
någon gång under, kanske, mitten av 1900-talet. Det är svårt att se om det är kor eller hästar
som betar på bilden, men det är i alla fall en
del av vårt upplagsområde som syns bakom de
badande människorna. De sista korna flyttade ut
från Viggbyholms gård 1962. Är det någon som
vet/har en idé om när fotot kan vara taget?

V I K T I G T !

Märk pallning och täckning!
Ett plotter-hjärta!
När Mats Rosanders sambo/särbo var tvungen
att kliva iland för att jobba inom sjukvården i
somras, passade Mats på att skicka en alldeles
speciell hälsning till henne. Tack för att vi fick ta
del av det fina hjärtat, Mats!

Lås fast din stege!
För att göra det lite svårare för obehöriga att ta
sig upp i våra båtar, är det viktigt att du låser
fast din stege. Inte bara för din egen skull, utan
också för att båtarna runt omkring ska slippa
ovälkommet besök.

Vimpelns redaktör funderar lite på om det var
några båtar i närheten som undrade vad du höll
på med och om AIS:n var påslagen?

Snilleblixt!
Ni som kommer på att era tampar, kedjor och
trappsteg ligger kvar på bryggorna, passa på att
hämta dessa innan snön kommer!

Skyltar
Vi har inte fått in några bilder på roliga skyltar
sedan sist, men ibland så hittar redaktören
något kul på nätet. Den finska skylten kommer
från Facebook och rådet gäller väl alla vinterbadare, svenska också, även om de inte är lika
många.

Till sist vill vi på
Hamnkontoret
önska er alla en riktigt
GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR!
Matte & Micke

Den andra skylten finns i Vallentuna och kan
vara en tröst så här i pandemi-tider, för visst
kommer det att bli bra!

Vackra moln
I somras fick Vimpelns redaktör ett vackert foto på nattlysande
moln. Det är Gunilla och Olle Markström som har fångat dem på
bild och platsen är, såklart, Furholmen!
Tack för att ni tänkte på Vimpelns läsare.

Dimmigt
Arne Waldau tyckte att det var lite svårnavigerat i dimman, när han
var nere i hamnen i slutet av oktober. Ja du Arne, den dagen var man
glad att båten stod på land! Hoppas att du hittade hem och stort
tack för bidraget.
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Posttidning B

Returadress: Viggbyholms Båtklubb, Hamnvägen 1, 183 57 Täby

Kampanjerbjudande från Nordens största butikskedja för båttillbehör!

VI HAR FLYTTAT!
VINTERKAMPANJ
GÄLLER T O M 18 JANUARI 2021

Så långt

cker

lagret rä

KAMPANJ

649:-

PRANIS
GAR TI
5990:-

PRANIS
GAR TI
7790:-

Ord: 7 495:-

Ord: 17 799:-

Ord: 999:-

Art: 94495

Art: 13824

Art: 5927

Länspump dränkbar Whale
Supersub 650 Smart

GARMIN GPSMAP
7408XSV

AUTOMATISK TRIMPLANSPANEL
MENTE MARIN ACS RP

NU HAR VI FLYTTAT TILL NYA LOKALER!
Under hösten 2020 har vi arbetat hårt med att flytta allt från vår gamla lokal på
Hamnvägen 8 till den nya, bara ett stenkast ifrån, på Hamnvägen 6B
(Marinsystem´s gamla lokaler) bredvid I.N.A Marin.
Nu ser vi fram emot 2021 tillsammans med er i en helt nyrenoverad
butik med många roliga båtår framför oss!
Varför? -Det är ett bättre läge och vi ser många möjligheter
och fördelar med den nya lokalen.
Är det större? -Nja, golvytan är densamma men högre i tak.
Vi får in fler och högre hyllor.
Vilket också leder till att vi får in mer båtprylar i hyllorna!
Har ni öppet? -Ja, självklart har vi öppet. kom gärna förbi
och se hur det blivit!

Öppettider i TÄBY: Mån-Fre 10-18, Lördagar 10-15
JULSTÄNGT 24/12-3/1, SE SEASEA.SE FÖR ÖVRIGA AVVIKANDE ÖPPETTIDER.

Täby Sthlm
Hamnvägen 6B (Viggbyholm)
taby@seasea.se
Tel 08-544 44 180
facebook.com/SeaSeaTaby
TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET

Tack Thomas för alla år!
Thomas Hammarberg började hos oss i Täby 2006 och varit med på
tåget sedan dess. Nu har han tagit steget vidare inom SeaSea och
satsar på en karriär inom marknad.
Med båten kvar i VBK kommer vi säkerligen se Thomas i
hamnen igen, och inte bara en gång till ;)
Besök våra butiker eller vår hemsida www.seasea.se för att se alla våra aktuella kampanjpriser!

