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Sommaren har precis tagit slut och utanför 
fönstren har årets första riktiga höstrusk 
passerat. Men vad gör detta, när vi precis 
har upplevt en av de bästa somrarna på 
mycket länge. Jag hoppas att alla VBK:are 
har haft en riktigt skön sommar, med ett 
trevligt båtliv och en välförtjänt avkopp-
ling. Många har varit förbi Furholmen och 
tittat på vår nya fina brygga. Den bryggan 
kommer att hålla i många år, vilket känns 
skönt för kommande sommarresor till vår 
fina klubbholme.

Vi har hunnit med ett extra medlems-
möte där vi beslutade att lämna Saltsjön-
Mälarens Båtförbund, för att istället anslu-
ta oss till Södra Roslagens Båtförbund. 
Detta medför att vi fr o m 2014 kan göra 
vår röst hörd inom Svenska Båtunionen. 
Nu kan vi vara med och direkt påverka den 
framtida båtpolitiken i Sverige.

Inom VBK har vi de senaste åren genom-
fört många stora projekt. Frukten av alla 
dessa projekt kan vi beskåda både hemma 
i hamnen och ute på ”Furis”. Vår verksam-
het är nu helt anpassad efter myndighe-
ternas olika krav när det gäller bottentvätt 
och toatömningsanläggningar. Många av 
Sveriges ca 900 båtklubbar brottas just nu 
med enorma problem för att klara dessa 
myndighetskrav. Det känns skönt att kon-
statera att VBK är färdiga och att vi har 
detta arbetet bakom oss. Våra projekt har 
inte varit billiga att genomföra och vi har 
investerat ca 13 miljoner kronor. Detta 
har vi klarat genom vissa avgiftshöjningar 
samt genom att vi har en bra dialog med 
Täby Kommun. VBK har idag en mycket 
stark ekonomi och framtiden för klubben 
ser ljus ut.
 

När vi nu kan konstatera att vi har en 
modern anläggning och en stark ekonomi, 
så är det dags att ta ett nytt steg inom klub-
ben. Nu ska vi fokusera på klubbkänslan. 
Vi har en klubb som startades redan 1947. 
Många punkter i våra stadgar och hamn-
ordning behöver uppdateras för att spegla 
dagens samhälle och båtliv. Inom styrelsen 
har detta blivit tydligare för varje år som 
går. Vi behöver även öka vår medlemsnytta 
och service. Alla ska känna att klubben är 
till för alla medlemmar. Detta kommer att 
vara en utmaning för oss alla. Många nya 
båtmänniskor förstår inte skillnaden mel-
lan båtklubb och marina. Styrelsen kom-
mer att göra sitt bästa för att genomföra 
detta omvandlingsarbete, men även varje 
enskild medlem kan hjälpa till. Alla kan 
göra något litet för att öka klubbkänslan. 
Det kan vara småsaker, som att räcka fram 
en hand när någon behöver den, eller att 
hälsa på varandra när vi träffas i hamnen 
eller ute i skärgården.
 
Vi är en av Sveriges största båtklubbar 
och numera även en av de modernaste. Vi 
ska vara stolta över att vara medlemmar i 
Viggbyholms Båtklubb!

Håll ögon och öron öppna, för jag kan 
utlova en rad förbättringar som påverkar 
alla VBK:s medlemmar.

Vi ses i hamnen!

Peter Myrman
                                        Ordförande

ordforande@viggbyholmsbatklubb.se

Omslagsbilden
Merel hänger badkläderna på 
tork på Furis.
Foto: Fam. Ammerlaan.
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Nu tar vi nästa steg...

LEDAREN   ordförande har ordet

Höstmöte
Välkommen till Klubbhuset torsdagen den 14 november kl. 19.00

Klubben har enligt stadgarna två allmänna möten dit alla medlemmar är välkomna. 
Det beslutande årsmötet äger rum på vårvintern och till det kan man skriva motioner 

om klubbens verksamhet. På årsmötet väljs också ny styrelse. 
Det andra mötet är Höstmötet, där styrelse och kommittéer rapporterar om det 

pågående klubbarbetet och där beslut fattas om nästa års budget.
Välkommen att göra din röst hörd. Som vanligt bjuder vi på kaffe med dopp!

Dagordning:
• Mötets öppnande
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst
• Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
• Fastställande av dagordning
• Redogörelse för den löpande verksamheten
• Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt avgifter för kommande räkenskapsår
• Mötets avslutning

Till minne av Kalle Källström
Vi i Viggbyholms Båtklubb och den tidigare 
Furholmsgruppen har åter mist en kär vän,  
Kalle Källström.

Kalle var holmintendent på Furholmen i mån-
ga år och han hade så många goda idéer som 
förverkligades. Bland annat upptäckte Kalle 
att det var möjligt att skära ut grästuvor från 
en annan del av ön och lägga på badstranden, 
de växte sedan ihop till den fina gräsmatta vi 
har där idag. Det var också Kalles idé att an-
lägga spången ut till ”Lill-Furis”, som är till stor 
glädje för alla. Varför inte kalla den för ”Kalles 
spång”?

Kalle organiserade också den förra stora reno-
veringen av den fasta bryggan på Furholmen 
och beställde allt som behövdes för arbetet, 
maskiner, material mm. Så han har verkligen 
gjort en stor insats för vår klubbholme!

För allt detta belönades Kalle med VBK:s 
förtjänsttecken i silver 1986 och i guld 1998. 
År 2001 utsågs Kalle till ”Årets VBK:are” och 
fick Siv och Evert Bergs vandringspris.

Vi vill minnas alla våra glada stunder på Furhol-
men och de eskadrar vi gjort tillsammans. Vi 
minns också särskilt sommaren 2012, då Kers-
tin och Kalle bjöd oss alla på middag i nya huset 
med den underbara terrassen, vilket värdpar de 
var! 

Kalle med spjuverglimten i ögat och hans glada 
skratt, sången, kubbspelet. Det kan ingen ta 
ifrån oss.

Det är så vi vill minnas Kalle.

Furholmsgruppen
genom Elly och Åke Helgeström

Foto: fotoakuten.se

Foto: fotoakuten.se
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Välkommen till Stockholm Marin – beläget på ostkustens  största 
 marina med skärgårdens bästa säljläge på Bullandö!

Köpa eller sälja båt?

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 30 års erfarenhet av att sälja både motor- och 
segelbåtar. Under säsong har vi öppet sju dagar i veckan  
– med  hundratals besökare varje dag. 

Så varmt välkommen till  Bullandö Marina, besök oss på 
 webben www.stockholmmarin.se eller ring 08-571 451 20.

Samarbetspartners

SthlmMarin_annons_185x130.indd   1 2013-04-24   12.55

Äntligen kom då helgen när vi skulle testa 
om den nya bryggan höll för midsom-
marens silluncher och alla båtar. Det gick 
strålande! Allas vår Magnus Hymnelius, 
Furholmsansvarig, kunde klippa det blå-
gula bandet och förklara bryggan officiellt 
invigd. Vi räknade in drygt 60 båtar med 
glada midsommarfirare som deltog med 
liv och lust i helgens alla aktiviteter. 

I samband med att deltagaravgiften för 
midsommarfirandet betalades fick varje 
båt en liten plastburk. Här var det mening-
en att man skulle lägga in någonting som 
var Furholmen och/eller midsommar för 
besättningen ombord. En riktig utmaning 
för alla festdeltagare, som visade sig vara 
otroligt kreativa. 

Vid välkomstdrinken på midsommaraftons 
kväll var det vernissage utanför Hyddan. 

Midsommar och Furholmen i en liten burk!
Ett 60-tal burkar, alla med olika fantasiful-
la innehåll, gjorde det svårt för Carina att 
utse en vinnare. Här hittade vi kottar och 
barr, en liten potatis med dillkvist i vatten, 
en jordgubbe med gräddklick, fina små 
dikter, en spigg som simmade runt (men 
strax fick återvända till havet), en gräslöks-
blomma och mycket, mycket mera. 

Till vinnare utsågs Ann-Marie som hade 
gjort en pytteliten och fantastiskt charmig 

liten barkbåt med VBK-vimpel i masttop-
pen. Båten vilade på ett lager med fin sand 
och vass vajade i en hörna. Den var bara så 
söt! Priset blev en fotogenlampa som kan 
lysa upp tillvaron framöver.

Några av burkarna finns kvar till beskådan-
de uppe i Hyddan, de som innehöll ätbara 
saker gick ju tyvärr inte att spara. Här kan 
ni se några av bidragen:

Stort tack till:
Seasea som alltid skänker fina priser

till tipspromenaden!

Micke i Sportfiskeboden som,
med sin aldrig sinande entusiasm, ställer upp
med priser och fixar med barnens fisketävling!

Alla ni som hjälper till med stort och
smått under midsommarhelgen!

Alla våra fantastiska klubbmedlemmar som
kommer och firar midsommar på Furholmen!

Midsommarfotograf: 
Irma Antonsson

Oväntat besök
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Egentligen är sådant här ingenting att göra sig lustig över, så ni 
får ursäkta rubriken! Det var den 2 september som charterfar-
tyget m/s Blue Charm, med ett djupgående på 3,2 meter (fartygs-
fakta från rederiets hemsida), gick på grund på Överbyfjärden 
väster om Resarö. 

Fartyget hade lämnat av gäster vid Skåvsjöholm och var på väg 
ut mot Trälhavet och enligt uppgift gick det bra för besättningen 
ombord.

En titt på sjökortet för det aktuella området visar en bränning om 
babord och ett mörkblått område med ett 0,8 meters grund om styr-
bord, när man är på väg ut från Skåvsjöholm (eller från Säbyvikens 
marina).

Problemet var bara det, att där Blue Charm grundstötte visade 
plotter och papperssjökort vitt vatten, dvs 6 meter eller djupare. 
Vimpeln skickade ut en liten kontroll-patrull bestående av Freddie 
och Nisse, som medförde en Garmin-plotter med aktuella sjökort 
och visst låg fartyget på det som skulle vara djupt vatten.

Nu har Sjöfartsverket gjort en rättelse i Underrättelser för sjöfarande 
(Ufs) enligt nedan:

* 8838 Sjökort/Chart: 612, 6142
Sverige. Norra Östersjön. Stockholms skärgård. Överbyfjärden. 
Grund.
I Skåvsjöholmssundet har ett grund påträffats.

Inför undervattenssten och utöka 3 m kurva 59-25,77N 18-17,06E
Bsp Stockholm M 2011/s14, Bsp Stockholm M 2013/s14, Bsp 
Stockholm N 2011/s36, Bsp Stockholm N 2013/s42

Inget charmigt grund

Jessica och Patrick Ammerlaan, med sina tre tjejer Linde, Veerle och Merel, kom-
mer från Holland men bor nu i Sverige. De har en liten motorbåt i VBK, som de 
mest använder för kortare dagsturer. Innan barnen kom hade Jessica och Patrick 
seglat en del och nu tyckte de att det var dags att prova på segling igen tillsammans 
med flickorna.

I början av augusti hyrde familjen en segelbåt på Bullandö. Eftersom de läst så 
mycket om Furholmen i Vimpeln och det dessutom var medvind norrut hamnade 
de vid vår nya fina brygga. Här kommer några små berättelser och bilder från 
dem:

Första besöket på        
           Furholmen

Hej!
Jag vill berätta om mitt sommarlov! 
Vi hyrde en segelbåt och vi seglade till 
Furholmen. Vi hade hört namnet och 
hade läst i Vimpeln tidigare, men nu 
fick vi se själva!

De var superkul för att: När vi kom 
så var det den första gången vi var 
där. Vi måste upptäcka allt. Det för-
sta som jag gjorde var att gunga. Det 
fanns ett litet hus där man kunde vara 
om det regnade. 

Men det fanns också en bastu på 
Furholmen! Det blir varmt därinne 
om man stänger dörren väl. Utanför 
bastun finns det vattnet så när man 
blir varm så kan man doppa sig och 
sen gå in i bastun och bli varm igen. 

Sen finns det midsommarstång och 
en scen där man kan dansa. Vi lekte 
X-factor där. Det var super-roligt. 
Mamma, pappa och mina systrar var 
jury. Men framför allt fanns det små 
segelbåtar som man fick åka i. Det var 
kul att bli kapten själv!
Men om ni inte vill åka så fort finns 
också roddbåtar. Litet tips: Man behö-
ver ha en nyckel från Viggbyholms 
Båtklubb till bastun och roddbåtarna.  

Vi var där två nätter, men jag önskar 
att vi kunde ha stannat där längre!

Kram, Linde (9 år)

Det var jättekul att vara på Furholmen!!!

• Det är jätteroligt att simma där.

• Bastun var jätteskön.

• Gungorna var roliga att gunga på.

• Roddbåtarna var också kul.
Tack för allt, Veerle, (8 år)

Hej båtvänner!
Furholmen var bästa platsen för oss, famil-
jen med sommarlov! Vi har träffat jät-
tesnälla människor. Det började med ett 
hjärtligt välkomnande av Carina, som gick 
med oss en tur på ön. Vi kände oss snabbt 
hemma. Furholmen är lätt för barn att gå 
på, ta en liten promenad, fiska, simma, 
segla etc. De kan röra sig och leka. Vi har 
också skrattat åt namnen på toahusen…

Nya bryggan var perfekt och hade bra 
picknickbord. Det var så mysigt att sätta 
sig ner på bryggan och äta mat.

Den andra natten var där mycket vind från 
väst. Vår bojlina lossnade så det var inte 
kul, men snälla båtvänner hjälpte oss, trots 
att det var mörkt och mycket regn. Tack så 
mycket, hjälten!!

Vi ses i skärgården igen! 
Patrick, Jessica, Linde, Veerle och Merel 

Ammerlaan

Seaquip
levererar till
Viggbyholms

Båtklubb!

g

Fig 1

Köp marknadens enda
CE-märkta båtstötta.

Djurö Båtvarv  ·  www.seaquip.se  ·  +46 8 571 504 28

Kontakta oss för beställning
och ytterligare detaljer.

Höstens alla torsdagar
levererar Seaquip fraktfritt

vid VBK’s Hamnkontor.
12Nr 2013-08-28460

Sjöfartsverket, Norrköping. 
Publ. 28 augusti 2013

* 8859  Sjökort/Chart: 612
Sverige. Norra Östersjön. Stockholms skärgård. Furusundsleden. Stora Timra-
rön - Norra Ljusterö - Östanå. Rörledning.
Rörledningar har lagt ut i Furusundsleden mellan följande positioner.

Inför rörledning mellan a) och p) a) 59-30,06N 18-29,75E Landfäste Stora Timrarön

b) 59-30,18N 18-29,73E

c) 59-30,33N 18-30,45E

d) 59-30,44N 18-30,74E

e) 59-30,55N 18-31,52E

f) 59-31,05N 18-32,34E

g) 59-31,34N 18-32,97E

h) 59-31,55N 18-33,75E

i) 59-31,90N 18-34,65E

j) 59-31,76N 18-35,10E

k) 59-31,73N 18-35,39E Landfäste Mörtsunda

l) 59-31,76N 18-35,17E

m) 59-31,82N 18-34,98E

n) 59-31,89N 18-34,88E

o) 59-32,16N 18-34,82E

p) 59-32,85N 18-34,34E Landfäste Östanå

Bsp Stockholm N 2011/s26, s27, Bsp Stockholm N 2013/s38, s39   

Förarintygskurs intensiv
Lördag och söndag 16-17 november kl 9-17

Mer info på www.viggbyholmsbatklubb.se

Foto: Nils Åkerblom



Alandia ställde upp och bjöd alla 
som var sugna på korv och dricka.
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Den 7 september var det återigen dags för 
Båtklubbens dag i vår hamn! Det var mån-
ga som besökte oss i det varma och soliga 
vädret, vi anordnade en mängd olika aktivi-
teter under dagen och Värtan var fylld av  
kappseglingsbåtar i den svaga vinden. Ett 
extra medlemsmöte hölls på eftermiddagen 
och på kvällen var det kräftskiva i Klubb-
huset. Tack alla ni som var med, såväl ar-
rangörer som deltagare!
Foton: Irma Antonsson och Eje Engdahl.

Kräftskiva är 
alltid lika trevligt!

Lite rosé passar bra 

i sommarvärmen!
Tipspromenad 
med svåra frågor.

Gustav Ström hade föreslagit att vår tredje sublift skulle 

döpas till Tranan. Han fick klippa det blå-gula bandet och 

är nu Tranans gudfar. Om några år står han säkert med 

fjärrkontrollen vid rampen!

Juniorerna ordnade 
prova-på-segling med 

klubbens C55:or i 
perfekt väder.

Såpbubblor är 
alltid lika kul. 

På eftermiddagen hölls ett extra medlemsmöte, där 
vi beslutade om att begära utträde ur SMBF och 
inträde i Södra Roslagens Båtförbund.

Sjöräddningsbåten från Österskär visade upp sin båt och berättade om verksamheten. Vi tackar för besöket som var mycket uppskattat!

Är man för liten för att äta godis 

kanske en nyckelring smakar 

gott att vässa tänderna på!

Våra vänner på Viking Plym 
svettades i sina vikingakläder, 
ordnade frågesport med 
vikingtema och alla barn som 
ritade ett fint vikingaskepp 
fick klubbor!

Tuffa killar 
i sommarvärmen!

Båtklubbens dag

Seasea hade en liten kampanj med 
rabatter för klubbens medlemmar.

Kvällens kräftkalas inleddes med välkomstdrink 

på Klubbhusets altan och välkomsttal av Peter 

och festfixaren Carina.

Fiskdamm 
lockade godis-
sugna barn!
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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.  

Se över ditt drev under vintern, innan 
det kanske är för sent och det inte går 
att reparera. Ett nytt drev kan kosta 
70.000-95.000 kronor.

Lämna in det till oss, så får du det 
servat samt förvarat och du har ett 
genomgånget drev inför nästa säsong. 
Då slipper du dessutom tänka på att det 
blir stulet på din båt, vilket drar med sig 
stora kostnader och besvär.

Vid drevservice provtrycker och 
vakuumtestar vi alltid dreven, samt 

Var rädd om ditt båtdrev
Vi utför fullständig service på ditt drev

analyserar oljan som talar om status 
och om det är dags att byta packning-
arna eller andra slitdelar i drevet.
Vi kan även ombesörja riktning av 
propelleraxlar, propellerservice, samt
blästring och målning av drev. 

Hos oss kan du även köpa servicedelar 
som anoder, oljor, bälgar, propellrar 
mm, samt reservdelar till ditt drev. Vi 
erbjuder både original och ersättnings-
produkter.

Vi tar även hem Volvo Penta originalde-
lar till din motor.

Har du elproblem med generator eller 
startmotor, har vi både original och al-
ternativa produkter att erbjuda.

Behöver du förbättra ditt elsystem så 
har vi Skyllermarks kablar, som vi pres-
sar hos oss.

info@drevservice.se • Enhagsvägen 3 •187 40 Täby
Telefon  08-768 00 75

Välkommen önskar 
Lasse & Magnus

Njut av naturen på Ängsö

Bland alla underbara öar i Stockholms 
skärgård, är Ängsö en riktig favorit. Trots 
närheten till fastlandet och finlandsfärjorna, 
vars skorstenar skymtar ute i Furusundsleden, 
känns det som att flytta minst hundra år till-
baka i tiden när man vandrar på stigarna över 
de vackra ängarna och njuter av fågelsång och 
blommor.

Jordbrukslandskapet
Troligen har man bedrivit slåtter på Ängsö se-
dan medeltiden och 1725 fick ön bofast befolk-
ning när en bonde flyttade in vid Hemudden. 
Slåtterängarna och betesmarkerna blandades 
med små åkrar. På 1800-talet byggdes torpbe-

byggelsen som finns kvar än idag, även om till-
synsmannens bostad kom till först i mitten av 
1900-talet.

Nationalpark
År 1909 blev Ängsö nationalpark. Man ville 
bevara de vackra lövbackarna och blomsterän-
garna och trodde att det bäst gjordes genom att 
lämna naturen orörd. När torparen inte längre 
fick bruka markerna växte de snabbt igen, sly, 
högväxt gräs och vildsnår bredde ut sig. Det 
tog några decennier innan forskarna kom fram 
till att slåtter och bete var förutsättningarna 
för växt- och djurlivet på ön. På 1950-talet an-
ställdes en tillsynsman för att bevara och sköta 
det gamla odlingslandskapet som förr i tiden. 
Naturvårdsverket har huvudansvar för national-
parken, Länsstyrelsen står för tillsyn och skötsel 
och den östra delen av ön är fågelskyddsområde 
under tiden 1/2 -15/8.

Slit och släp
Carolina Michelsson skulle säkert inte hålla med 
dagens besökare om att detta är ett paradis. Hon 
bodde med sin make i Adamstorpet vid Svartvik-
en. När Adam drunknade blev hon ensam kvar i 
torpet med de tre små barnen och en ko. Det var 
säkert ett mycket slitsamt liv för Carolina, som 
ansågs vara en så kallad ”klok gumma”. Hon 
drog sjuka barn genom klykorna på de två lyrtal-
larna invid torpet, det sades bota engelska sjukan 
och andra åkommor. Magplågor, skärgårdsfrossa 

och fula fläckar i ansiktet kunde man slippa 
med hjälp av Carolinas salva som hon kokade 
på Spenört. 

Blommor och fåglar
Senare halvan av maj är den absolut bästa tiden 
att besöka Ängsö, då har blommorna slagit ut 
på ängar och i skogsbackar och vid Norrudden 
finns orkidén Adam och Eva i mängd. De många 
ihåliga lövträden är boplatser för fåglar och med 
lite tur svävar en havsörn över gammelskogen. 
Lite tidigare på våren dyker skäggdoppingarna 
upp vid Hemviken, där en av landets största 
kolonier finns.

 

Utställning
I raststugan vid Hemudden finns en fin utställ-
ning för både stora och små besökare. Här kan 
barnen känna på rävpäls, fårull och hästsvans, 
medan vi vuxna också lär oss mer om växter, 
djur och natur.

Carina Norberg

Lägga till med båten:
Hemudden
Här finns en stor och fin brygga som är till för 
allmänheten. Ingen hamnavgift och man får stanna 
en natt. Trevliga toaletter, sopställ, picnick-bord och 
kvällssol. Raststuga med braskamin och utställning.

Norrviken
Vacker naturhamn på nordvästra sidan av ön. 
Sopmaja.

Svartviken
Lite mörkare naturhamn i norr, där man både kan 
lägga till vid land eller ligga på svaj. Sopmaja.

Orkidén Adam och Eva
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Hjälp, båten brinner!
Det var en vanlig dag på jobbet för Matilda 
Westerberg, som är seglarskole-instruktör i 
Viggan. Två av grupperna hade seglat ut med 
sina optimister på förmiddagen och Matilda 
körde en av våra följebåtar, en rib. Plötsligt 
slog det upp lågor bakom aktern. Vimpeln 
har pratat med Matilda:

Vad hände?
-Vad var det som hände egentligen?  Matilda 
berättar att det kom en by med hagel och him-
len var mörk. Ledarna bestämde att alla skulle 
segla hem för att byta om till regnkläder. Matilda 
körde ut med rib-båten till dem som låg längst 
ut på Värtan, för att hjälpa dem att komma in i 
hamnen snabbt.

Det brinner
När hon låg där på tomgång, kände hon lite 
bensinlukt och plötsligt sa det ”poff ” och det 
började brinna kring motorn i vattnet bakom 
båten. Babord ponton fattade också snabbt eld 
och Matilda ställde sig direkt längst fram i fören. 
Därifrån ropade och tjoade hon till de andra 

ledarna som också var ute på Värtan. Barnen i 
närheten hjälpte också till att ropa och Simon, 
en annan av våra ledare var snabbt på plats. 
– Simon agerade väldigt proffsigt och fattade 
läget direkt, säger Matilda. Han lade sig en liten 
bit ifrån min båt och jag fick hoppa över till 
hans. Sedan bogserade vi snabbt undan de barn 
som låg närmast med sina optimister. 

Ringde 112
När alla var i säkerhet, ringde ledarna 112 som 
kopplade vidare till Sjöräddningen. Samtidigt 
”hinkade” de vatten mot elden och när sjörädd-
ningsbåten ringde tillbaka efter några minuter 
var elden släckt. De kunde berätta att läget var 
under kontroll och drog själva in den skadade 
båten.

Säkerhetsutrustning
-I alla klubbens följebåtar finns en säkerhets-
hink, berättar Matilda. Den innehåller, förutom 
en 10-liters hink, även kniv, öskar, tamp, första-
hjälpen-kit och en svamp. Efter den här inci-
denten finns även en brandsläckare i varje båt!

Pratade med barnen
Dagen efter samlade ledarna alla barn och prat-
ade om det som hänt. Matilda tycker att alla 
tog händelsen mycket bra, några tyckte till och 
med att ovädret som kom var mer spännande att 
prata om.
- Några barn var lite oroliga att deras optimister 
skulle börja brinna, säger Matilda, men vi har 
förklarat att det inte kommer att hända!

BS Marin
0761147757
www.bsmarin.se

Behöver du hjälp inför vintern?
Vi kommer till din båt och 

gör jobbet åt Er.

Är din rigg i ordning?
Behöver du nya fall och skot?

Önskar du nya trimfunktioner?

Vi kan allt om tampar och har 
Stockholms största sortering!

Vi utför all form av wire-arbeten!

Besök oss på Svinninge Marina

Välkommen!

Telefon 073 302 64 44
www.doghousemarine.seVi utför alla typer av riggjobb! 

 Vi har det senaste inom rigg vad 
 gäller lösningar och material.

   -  Nya vant, stag och fall
   -  Master – Tillbehör
   -  Av- och påmastning
   -  Försäkringsjobb och besiktningar
   -  Vi utför arbeten i Viggan

Kontakta oss så får du veta mer!
0733 026 444
info@doghousemarine.se

www.doghousemarine.se

Seglarskolan
Hej, 
Jag hade det jätteroligt på mitt läger, vädret var 
super. Det bästa med lägret är att man får åka till 
ett vrak och att ledarna är snälla och roliga. 

Under min vecka badade vi, busade, skojade och 
åt picknick gjorde allt som är kul att göra på en 
vecka. Sista dagen hade vi tävling som var rolig 
och alla fick pris. En av dagarna hade vi maske-
rad, temat i år var jul. Kändes konstigt att ha 
jultema på sommaren men det var roligt. 

Man får träffa andra barn som inte går i sam-
ma  skola vilket är kul, man lär känna lite nya 
kompisar. Jag gillade detta så mycket att jag nu 
går på seglarskola 2 gånger i veckan.

Emilia Almert

Hej
Jag var med i Viggans seglarskola vecka 27. Förra 
sommaren gick jag också i vit grupp, innan dess 
var jag pirat.

Första dagen fick vi välja båtar, jag valde T. Dom 
visade oss hur man riggade på båtarna.

Andra dagen fick vi börja segla efter att vi själva 
riggade båtarna. Jag seglade själv i min båt. Efter 
seglingen fick vi popcorn.

På onsdagen hade vi jultema och jag seglade i 
en tomtenissadräkt. Vid en badstrand grillade 
vi korv och drack saft. På torsdagen tränade vi 
på att kappsejsa och det var min båt vi använde. 
Sista dagen hade vi kappsegling och jag vann en 
godispåse.

Nästa år är jag med igen, men då i tävlings-
gruppen.

Lisa Tidner 8 år

Lisa

Emilia

Viktigt inför vintern 
Det har varit en lång och solig sommar, 
men nu närmar sig tiden när det är dags att  
torrsätta båten och det finns mycket som är 
viktigt att tänka på. Här har vi gjort en liten 
checklista, bara att pricka av:

☐ Batterierna är laddade.

☐ Presenningen är märkt med namn 
 och medlemsnummer väl synligt.

☐ Varmvattenberedare och vattentankar 
 är tömda.

☐ Allt stöldbegärligt är hemtaget.

☐ Båtens stöttor är kollade och åtdragna. 
 (Håll koll hela vintern!)

☐ Det är torrt under alla durkar.

☐ Inget ätbart ligger kvar och skräpar 
 (det är inte roligt att få möss på besök!)

☐ Förtöjningarna är bortplockade 
 från bryggan och pålarna.

☐ Jag har ingen elkabel liggande på marken.

Båten i vinteride
För den som vill lära sig mera om hur 
man bäst tar hand om sitt flytetyg
rekommenderas den alldeles ny-
utkomna boken ”Båten i vinteride” 
av Michael Naujok. Boken handlar 
om upptagning, underhåll, vinterför-
varing och sjösättning och kostar 214 
kronor hos Bokus.com.

I denna lättlästa bok berättar förfat-
taren på ett tydligt och bra sätt om 
allt som kan behöva göras med din 
båt både före och under vintern. Den 
avslutande delen handlar om förbere-
delser inför sjösättningen och även 
där finns det checklistor och bra tips. 
Boken innehåller många bilder som 
illustrerar hur arbetet ska utföras. 
Båten i vinteride har en given plats i 
varje båtägares bokhylla.

08 - 400 206 63
Info@bsmarin.se
www.bsmarin.se

Är du inte redo inför sommaren?
Vi kommer till din båt och 

gör jobbet åt Er.



Hamn
och
kansli

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/klubbhus
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 må-fre 09.00-12.00
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Placering av vaggor
Precis som tidigare, ansvarar du som båtägare 
för att ditt pallningsmaterial finns på plats 
inför upptagningen och att detta överensstäm-
mer med de nya krav på vaggor och bockar 
som införts.
 
Efter första torrsättningshelgen skall alla vaggor 
och pallningsmaterial placeras i brandgatorna 
mellan redan upptagna båtar. Inte ute på det tom-
ma utrymmet på plan, där båtar ska ställas upp.
Rad 10A – 13: Inga vaggor får ställas vid stock-
arna, då det hindrar subliftarna.
Lilla planen rad 15A + 15B: Ställ vaggorna vid 
kanten till bilinfarten.
Lilla planen 16B: Ställ vaggorna i 16A, framför 
eller mellan redan uppställda båtar.

Gästhamnen
Gästhamnen stänger den 8 september.

Jollarna
Samtliga släpjollar på jolleplanen ska vara borta 
senast den 31 oktober. Jollen kan med fördel 
ligga under båten om ni inte vill ta hem den. De 
jollar som ändå ligger kvar efter den 31 oktober 
kommer att forslas bort till vaggbacken, där de 
låses fast och får lösas ut på Hamnkontoret.

Hyrda trailerplatser på 
Stora planen
Avtalet för hyra av trailerplats gäller fram till 
20 september.  Efter detta datum ska samtliga 
trailers vara borta från planen, då vi måste 
förbereda inför torrsättningen.

Icke godkända pallningsmaterial
Ni som inför sjösättningen meddelades att ni 
behöver åtgärda ert pallningsmaterial och inte 
har gjort det nu när det är dags att ta upp båten, 
kommer inte att få er båt torrsatt. Detta innebär 
att ni tyvärr kommer att få boka en ny torrsätt-
ningstid till en kostnad av 950-1450 kronor + 
timkostnad.

Vaggbacken
Första veckan i november är det storstädning i 
vaggbacken. Allt material som ligger utanför de 
markerade ytorna kommer att städas bort för att 
sedan eldas upp.

Märk pressen
Alla båtar som står uppställda ska vara tydligt 
märkta med medlemsnummer. Märk pressen 
i både för och akter, så är det lätt att hitta. 
Alla vill vi ju att snabb information ska gå fram 
om något händer med båten.
Även om båten ligger för vintervila behöver den 
tillsyn då och då, så ta gärna en promenad ner 
till hamnen och titta till din båt.

Egen torrsättning
Du som tar upp båten själv och har plats på 
hamnplanen, kontaktar Hamnkontoret för 
att få platsen anvisad. 
Under samtliga torrsättningsdagar är rampen 
som vanligt avstängd mellan kl. 7 - ca 17. 
Avtalet för bryggplats gäller till 1 november.   
Båtar som ligger kvar efter 1 november debiteras 
en avgift (se Hamnordningen).

Arbetspass vid torrsättning
Ni som tar upp era båtar med subliftarna, kom-
mer även i höst att ha arbetspass som tidigare. 
Tar ni upp er båt på förmiddagen, så arbetar ni 
på eftermiddagen och vice versa. Samling utan-
för Hamnkontoret kl 07.00 resp. kl 12.00.

Avmastning under 
torrsättningsdagarna
Det är möjligt att masta av båtar även under 
torrsättningsdagarna. Subliftarna behöver dock 
manöverutrymme, så visa hänsyn! Inga master 
får läggas upp på planen vid norra kajen utan 
de måste fraktas iväg direkt, för att fixas med på 
annan plats.

Vy över Värtan
Smått & gott från hamn och hav
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Vill du ha mail från oss?
Hamnkontoret saknar fortfarande mail-adresser 
till en del medlemmar. Så om du inte har fått 
några informations-mail från oss, kan det bero 
på att din adress saknas eller är felaktig. Hör av 
dig till hamnkontoret@viggbyholmsbatklubb.se, 
så finns du med på mail-listan i fortsättningen!

Fin färg på bodarnas dörrar
Ett stort och varmt tack vill vi skicka till 
Elly och Åke Helgeström som på försom-
maren ställde upp och målade dörrarna till 
juniorernas bodar. Det var Elly själv, som på 
årsmötet föreslog att dörrarna skulle målas 
och erbjöd sig dessutom att göra jobbet!

Furis – inte bara semester
Från Mari-Anne Lundroth kommer denna fina 
bild på Nettan och Sylvia, som kör bort den 
gamla bryggan i sina skottkärror. Vi tackar för 
bilden, men vill också tacka alla flitiga myror i 
Furholmsgruppen som släpar och drar för att vi 
ska ha det fint på vår Klubbholme!

Torrsättningsdatum 2013 Följande dagar kommer torrsättning med Sublift att ske: 
Lördag 14/9, Söndag 15/9, Tisdag 17/9, Lördag 21/9, Söndag 22/9, Tisdag 24/9, Lördag 28/9, Söndag 29/9, 

Lördag 5/10, Söndag 6/10, Lördag 12/10, Söndag 13/10, Lördag 26/10 och Söndag 27/10.

Masthuset
Alla master som ska förvaras i Masthuset måste 
vara väl emballerade, allt för att skydda din egen 
och andras master från att skadas. Masterna ska 
läggas in i Masthuset senast en vecka efter av-
mastning, platserna på plan är begränsade och 
de som mastar av senare behöver ju också få 
plats!
Masthuspersonalen bär inga master, utan 
bärhjälp ordnar du själv. Fråga gärna någon som 
du ser är ensam, så kan ni hjälpa varandra!

Masthusets öppettider
Öppettiderna i Masthuset hittar ni på www.vigg-
byholmsbatklubb.se. Tiderna kommer även att 
anslås på Masthuset. För inläggning av master 
utanför ordinarie tider till en kostnad av 200 kro-
nor, kontakta Hamnkontoret för tidsbokning.

Master på Lilla planen
Utrymmet för master på Lilla planen är yt-
terst begränsat. Senast den 4 oktober skall 
alla master vara borta från Lilla planen. 

Upptagning av båt med mast
Ni som har bokat upptagning av båt med mast-
en, läs noga instruktioner på hemsidan. 

Biltrafik i hamnområdet
Under torrsättningsdagarna är det inte tillåtet 
med biltrafik på planerna i hamnområdet.

Matte och Sandra

Kluriga vinnare
Under Båtklubbens dag anordnade vi en 
liten tipspromenad med 13 kluriga frågor. 
Många svarslappar kom in och nu har vi rät-
tat dem och utsett vinnarna:
1:a (med 12 rätt) Gustav och Birgitta 
Ström som får två Triss-lotter.
2:a (med 11 rätt) Peeter Piirimets som får 
en Triss-lott.
Vinsterna kan hämtas på Hamnkontoret.
Grattis!

TV-inspelning i Hamnen
Under en höstvecka har det varit skådespelare 
och filmteam på plats nere i hamnen. Anders 
Kilander på MTGTV, berättar att programmet 
heter Sommartider och är ett humorprogram i 
sketchform där komiker synar och driver med 
typiska svenska sommar- och semestervanor. 
Medverkande är bland många andra Sven Me-
lander, Annika Andersson och Klara Zimmer-
gren. Programmet sänds i TV3 senare i höst. 

Det är alltså läge att hålla utkik i TV-tablån. 
Kanske just ditt kära flytetyg skymtar i bild och 
om inte annat är det alltid roligt att se vilka för-
domar som finns om oss båtägare!

Viggbyholms Båtklubb 
från luften!
Vyfabriken jobbar i huvudsak med flygfoto och 
video i Stockholm och från en av våra medlem-
mar, Robert Persson, har vi fått tipset om en fan-
tastisk film han har varit med och spelat in. Tack 
för det Robert! Det är en radiostyrd helikop-
ter som tagit sig en sväng runt omkring i vår 
båthamn en lugn sommarkväll. Klicka och njut!
http://www.vyfabriken.se/start/exempel/show-
sv-nav/

Fikasugen vid torrsättningen
Från I höst har vår juniorsektion tagit över 
serveringen i Klubbhuset under torrsättnings-
helgerna. Hjärtligt välkomna in och ta en fika!

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
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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

TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET ROLIGARE.

Välkommen in och gör ett klipp hos oss!

VI ÄLSKAR BÅTLIVET!
Vi har laddat butiken med allt för att skydda din båt inför vinter vilan! Tillsammans med 
dig vill vi göra båtlivet ännu bekvämare och roligare. Här är några av våra kraftfulla erb-
judanden just nu. Fler hittar du på 
www.seasea.se

Vi ser fram emot ditt besök.

Välkommen!
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Art: 75440

Art: 75410

NYHET!

PRESENNING MICROFLEX PRO 250G/M² 
Transparent rutarmerad lenoväv, 250 g/m². UV-stabiliserad. Svetsad kantförstärkning runt 
hela presenningen för bästa öljettfäste. Mässingsöljetter varje meter. Plastförstärkta hörn.

KAMPANJ!

329:- 
Ord: 415:-

4x5m

KAMPANJ!

249:- 
Ord: 315:-

3x5m

KAMPANJ!

549:- 
Ord: 725:-

5x7m

KAMPANJ!

799:- 
Ord: 995:-

6x8m

KAMPANJ!

899:- 
Ord: 1225:-

6x10m

KAMPANJ!

1399:- 
Ord: 1 995:-

8x12m

Art: 75048

Art: 75049 Art: 75052Art: 75050 Art: 75054 Art: 75056

PRESENNING CLASSIC 180 G/M² 
Kraftig kvalitet i dubbel LD-polyeten med armering av HD-polyeten. UV-stabiliserad.

PRO

Classic KAMPANJ!

89:- 
Ord: 110:-

2,5x3,6m

KAMPANJ!

189:- 
Ord: 235:-

3,6x5,4m

KAMPANJ!

349:- 
Ord: 465:-

5,4x7,2m

KAMPANJ!

489:- 
Ord: 695:-

6x10m

KAMPANJ!

749:- 
Ord: 995:-

7,2x12m

Art: 6412 Art: 6411Art: 6410 Art: 6414

Art: 6413

NYHET 
PRESENNINGSTATIV

EASYTEC KOMPLETT 

MED PRESENNING 

240GR/M2

1895:-

PRESENNING PVC HEAVYDUTY 400 G/M² 
Kraftig vit PVC-belagd polyesterväv. Svetsad samt repförstärkta kanter. 
Mässingsöljetter varje meter samt plastförstärkta hörn.

HeavyDuty
KAMPANJ!

649:- 
Ord: 795:-

3x5m

KAMPANJ!

999:- 
Ord: 1 295:-

4x6m

KAMPANJ!

1499:- 
Ord: 1 895:-

5x7m

KAMPANJ!

1999:- 
Ord: 2 595:-

6x8m

KAMPANJ!

2599:- 
Ord: 3 195:-

6x10m

Art: 75112 Art: 75114Art: 75113 Art: 75115

Art: 75111

STRÖMBILDARE TAYLOR D-ICER 0,75 HK 
0.75 Hk Oljefri strömbildare som håller isfritt hela vintern. D-Icern placeras under 
båten eller bryggan nära botten. Propellern trycker upp det varmare bottenvattnet för 
att hindra ytvattnet från att frysa till. Levereras komplett med 15 meters strömkabel. 
 
Motor: 220V Effekt: 0.75 HK Ström 3,4 Amp Vikt:17Kg.

Art: 46150

KAMPANJ!

6690:- 
Ord: 8990:-

D-icer

KOLLA PRISET!

VI HAR ÄVEN KASCO D-ICER 
SE WWW.SEASEA.SE 


