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LEDAREN

ordförande har ordet

Redaktion

Torsdagen den 18 mars – söndagen den 21 mars
VBK:s styrelse har, pga Coronapandemin och Folkhälsomyndighetens
restriktioner i samband med denna, beslutat att avhålla årsmötet 2021 i
digital form genom ett röstningsformulär.

Enligt VBK:s stadgar skall valberedningens förslag till styrelse och revisorer
bifogas kallelse till årsmöte. Valberedningen har bestått av Magnus Hymnelius och Bo Frykberg.

Årsmöteshandlingar innehållande styrelseberättelse, ekonomisk rapport,
revisorernas berättelse samt resultat- och balansräkning finns att ladda ner
på www.viggbyholmsbatklubb.se eller att hämta i pappersform på Hamnkontoret fr o m 4 mars.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
TILL STYRELSE OCH REVISORER

Föredragningslista och valberedningens förslag till styrelse och revisorer
finner ni, i enlighet med våra stadgar, bifogade i denna kallelse.
Så här gör du om du vill delta i VBK:s digitala årsmöte:
Gå in på VBK:s hemsida www.viggbyholmsbatklubb.se, där hittar du
årsmöteskallelsen och information om hur du skall gå vidare till det digitala årsmötet och röstningsformuläret.
Tack för att du medverkar!

Dagordning:
1 Mötets öppnande
2 Justering av röstlängd
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
4 Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst
5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
att jämte ordförande justera mötesprotokollet
6 Fastställande av föredragningslistan
7 Föredragning av styrelseberättelse
8 Föredragning av ekonomisk rapport
9 Föredragning av revisorernas berättelse
10 Fastställande av resultat- och balansräkning
11 Ansvarsfrihet för styrelsen
12 Propositioner
13 Till styrelsen inkomna och i årsmöteshandlingarna angivna motioner
14 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer,
revisorssuppleanter och valberedning
15 Utdelning av förtjänsttecken
16 Övriga frågor
17 Mötets avslutande

Ordinarie styrelseledamöter:
Lars Lundbladh		
Thomas Jeppsson		
Jeanette Isaksson Lundroth
Niclas Antonsson		
Carin Strindmark		
Roger Nilsson		
Ulf Svensson		
Staffan Nylander		

Ordförande
Kassör		
Sekreterare
Ledamot		
Ledamot		
Ledamot		
Ledamot		
Ledamot		

(Vald till 2022)
(Omval till 2023)
(Vald till 2022)
(Omval till 2023)
(Omval till 2023)
(Omval till 2023)
(Vald till 2022)
(Vald till 2022)

Carina Norberg		
Kjell Bergman		
Catharina Nordenberg

Suppleant
Suppleant
Suppleant

(Omval till 2022)
(Omval till 2022)
(Nyval till 2022)

Revisorer:
Anders Björkander		
Ingrid Stegs Nordell		

Revisor		
Revisor		

(Nyval till 2023)
(Vald till 2022)

Cristine Björk		
Stefan Aaröe		

Rev. suppl.
Rev. suppl.

(Omval till 2022)
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Styrelsen har beslutat att även en extern auktoriserad revisor ska anlitas för
att granska klubbens ekonomiska redovisning, parallellt med de förtroendevalda revisorerna, då våra räkenskaper är ganska omfattande,

Gott nytt båt-år!
För ett år sedan planerades klubbåret som vanligt med årsmöte, sjösättning och midsommar.
Men det blev inte riktigt som vi tänkt och den
stora utmaningen är att hålla alla medlemmar
informerade om de nya rutinerna. Därför har
klubben tvingats bli mer digital. Inte bara ettor
och nollor förstås men omständigheterna gör
att styrelsen ställts inför nya utmaningar, alltifrån hur vi kan genomföra digitala styrelse- och
medlemsmöten, till hur vi skall kunna nå ut
med information, hur sjösättningen skall kunna
genomföras, hur vi skall kunna hålla öppet på
Hamnkontoret och hur Furholmen skall skötas
under sommaren.
Allt har löst sig på ett bra sätt, tack vare er medlemmar som anpassat er till nya rutiner, både i
klubben och i samhället i stort. Ett exempel är
vår medlemsportal www.portnet.se där över 800
medlemmar redan anslutit sig. Vi rekommenderar givetvis alla medlemmar att ansluta sig
för att hålla koll på information från klubben.
Portalen som är kopplad till vårt medlemsregister gör att du snabbt kan få en överblick över
dina avtal och fakturor och i framtiden kommer
du kunna boka olika evenemang, samt sjö- och
torrsättning. Om du inte redan anslutit dig
till vår medlemsportal så hör av dig, vi hjälper
gärna till.
Redan tidigt insåg vi i styrelsen att vi måste
anpassa oss vad det gäller vårt arbete med
klubben, några av oss hade redan provat på
digitala möten på våra arbetsplatser men under
2020 byttes nästan alla fysiska möten mot
skärmmöten på dator eller telefon. Hursomhelst
så valde vi att ha alla styrelsemöten digitalt,
oftast med några få personer på plats i klubbhuset där vi kunnat hålla avstånd och resterande
uppkopplade digitalt. Det är inte riktigt som
vanligt men jag tycker att det ändå har löst
sig på ett bra sätt, mycket tack vare att vi som
sitter i styrelsen varit med ett tag nu och känner varandra. Vi håller kontakt även utanför
styrelsemötena och försöker lösa problem som
uppkommer på ett pragmatiskt sätt.
Årets första faktura skickades nästan enbart
ut via mejl, vi saknade mejladress till några få
medlemmar som fick sin faktura på vanligt vis

2

via posten. Resultatet blev mycket positivt, över
1100 medlemmar betalade sina fakturor i tid,
resterande fick en påminnelse med ny faktura
utskickad brevledes. Besparingen för klubben
är stor, då varje utskick annars kostar mer än
15 000 kr och portot kommer definitivt inte att
bli billigare i framtiden.
På årsmötet 2013 beslutades att VBK skulle gå ur två förbund, SMBF (Saltsjön Mälarens Båtförbund) samt SSF (Svenska
Seglarförbundet). En av anledningarna var att
minska VBK:s kostnader för medlemskap i
olika förbund. En annan anledning var att
VBK inte hade någon större nytta av att vara
med i något av de två förbunden och att så
få VBK:are kappseglade. När det gällde SSF
och de medlemmar som kappseglade, startades
Viggbyholms Segelsällskap som anslöt sig till
SSF och där VBK:s medlemmar i sin tur kunde
ansluta sig om behov fanns för att t ex delta vid
kappseglingar.
Situationen för VBK och inriktningen för SSF
har förändrats en hel del sedan detta beslut
togs, vår juniorverksamhet ökar år från år och
SSF:s inriktning har ändrats från elitsatsning
till breddidrott. För VBK:s del är det viktigt att
vara en allmännyttig ideell förening som främjar
idrott, ungdomsverksamhet och utbildning och
för vår juniorverksamhet är det viktigt att kunna
bedriva den under ordnade former och vara fullvärdiga medlemmar i SSF. Därför kommer en
proposition från styrelsen att läggas fram till årsmötet för beslut. Du kan läsa mer om vad detta
innebär för VBK och juniorsektionen på annan
plats i denna tidning samt även på vår hemsida.
Tyvärr ser vi ingen ljusning i sikte vad det gäller
allmänna möten, vilket medför att även årets
årsmöte måste hållas i digital form. Precis som
förra året kommer vi att skicka ut ett mejl och
även informera på vår hemsida om hur man
ansluter sig till mötet.

Ansvarig utgivare och redaktör
Carina Norberg
Producent
Ingela Almén, ingelaaalmen@gmail.com
Annonser
Hamnkontoret, tel 08-756 32 08
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

Omslagsbilden

Änderna håller ställning i hamnen.
Foto: Irma Antonsson
Övriga bilder är från pixabay.com eller
privata om inget annat anges.

Nästa nummer
Utkommer i juni 2021.

Manus och
annonsmaterial

Skickas till hamnkontoret eller maila till
Carina Norberg,
info@skargardskunskap.se
senast 31 maj 2021.

Vimpelns annonspriser
Helsida
Halvsida
Kvartssida

4 000:2 000:1 000:-

Kommande möten
Årsmöte 18 mars 2021

Hoppas vi ses under vårrustningen!
Lars Lundbladh,
Ordförande Viggbyholms båtklubb
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”-Vem kallar Stockholm Radio?”
Förra sommaren var det många som köpte
båt, ny eller begagnad och säkerligen är det ett
flertal av VBK:s medlemmar som har fått en
VHF-radio med på köpet. Marin VHF-radio
är en kommunikationsutrustning avsedd för
alla fartyg, även fritidsbåtar och den har tre
huvudsakliga funktioner; nödradio, kommunikationsradio och mottagare för Maritim Säkerhetsinformation. Med en VHF-radio kan du
kommunicera med andra fartyg och med land
och den anses vara ett säkrare kommunikationshjälpmedel än en mobiltelefon. VHF-radion
brukar kallas för Livlinan till land!
Nödradio
Sedan mitten av 1970-talet är kanal 16 den
internationella nöd- och anropskanalen som
passas av kustradiostationer och fartyg i hela
världen. Det är alltså stor chans att någon hör
ditt nödanrop oavsett om du befinner dig på Atlanten eller på Kanholmsfjärden. En god regel är
att alltid ha VHF-radion påslagen under gång.
Ett nödanrop, som sker på kanal 16, uppfattas
även av Sjöräddningscentralen JRCC (Sweden
Rescue). Har radion en DSC-funktion, innebär
det bland annat att om man trycker på en röd
knapp, distress, sänds ett automatiskt nödanrop.
För att DSC-funktionen ska fungera krävs det
att du har programmerat in ditt MMSI-nummer.
Kommunikationsradio
Vill du prata med en kompisbåt, som är i närheten, använder du kanal L1 eller L2, det är
nordiska fritidsbåtskanaler där L står för Lesiure,
alternativt kanalerna 72 eller 77.
Anrop görs på kanal 16 och så snart man har fått
kontakt växlar man till en annan kanal.
Vill man anropa Stockholm Radio så görs det
direkt på en trafikkanal. För att se vilken trafikkanal som används inom det område man befinner sig, behövs en VHF-karta, en sådan finns
på Stockholm Radios hemsida och den kan man
skriva ut och ha med sig ombord. I Stockholms
skärgård är det kanal 26 och 23 (Nacka) som
används.
Stockholm Radio sänder detaljerade kustväderprognoser några gånger per dygn under sommarmånaderna. Utsändningarna annonseras
på kanal 16 och prognoserna sänds sedan på en
trafikkanal.
Maritim säkerhetsinformation
Navigationsvarningarna som sänds ut av Sweden
Traffic var fjärde timme innehåller information
som kan vara viktig för dig. Det är exempelvis
om en fyr inte lyser, en prick saknas, en öppningsbar bro är trasig eller liknande För några
somrar sedan var det en musselodling som hade
”rymt” någonstans nere på västkusten och till
sist blev det tjatigt att höra om den flera gånger
varje dag, men det hade ju varit bra att veta ifall
man skulle ha befunnit sig i närheten. Sweden
Traffic sänder även meteorologiska varningar
och brådskande sjösäkerhetsinformation.
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Abonnemang:
Den som så önskar kan teckna ett abonnemang
hos Stockholm Radio, då kan man alltid anropa
dem, året runt, dygnet runt, och få information, hjälp med olika saker och svar på de flesta
frågor. Abonnemang kostar 490:-/år.

LITEN VHF-ORDLISTA
AIS Automatic Identification System. Gör det
möjligt att se ett annat fartygs position, kurs,
fart mm på den egna navigatorns sjökortsbild
och med en sändande AIS visar samma information om ditt fartyg.

1982 blev det möjligt även för fritidsbåtar att inneha VHF, men i starten hade man inte sin egen
radio, utan hyrde av Televerket. I dag finns det ett
stort antal modeller och fabrikat på marknaden,
såväl bärbara som apparater avsedda för fast
montage, och detta trots att i princip alla har en
mobiltelefon. Den lilla bärbara VHF:n är betydligt mer praktisk än den stora gröna radion med
bakelit-lur, som Vimpelns redaktör fått i present
av en snäll VBK:are!

Allt är annorlunda just nu – så varför inte
prova på en annorlunda kurs?
Vi i VBK vill väldigt gärna erbjuda kursverksamhet för våra medlemmar, men just nu är
det tyvärr inte möjligt, alla vet varför! När vi
nu har den här situationen, gäller det att hitta
nya vägar till kunskap och därför vill vi gärna
”plussa” lite extra för att gå en digital navigationskurs.

FÖRARINTYG ONLINE
Navigationsskolan.se erbjuder en trevlig onlinekurs för dig som vill ta Förarintyg innan båtsäsongen drar igång. Som medlem i VBK får du
ett bra pris på kurs och material. Du får tillgång
till kursen under hela 9 månader och kan på så
sätt plugga och repetera när det passar dig.

PRIS:		
845:- (exkl. material och examination)
För att få det rabatterade priset, så ange “Viggbyholms båtklubb” i samband med beställning.

DSC Digital Selective Calling (Digital funktion
för bl a nödalarmering och direktanrop)

LÄS MER OCH ANMÄL DIG:
www.navigationsskolan.se

JRCC Joint Rescue Co-ordination Centre
(Sjö- och flygräddningscentralen)

EXTRA:
Som VBK-medlem kan du också kontakta
Carina Norberg (utbildningsansvarig i VBK),
för frågor eller om du har kört fast någonstans
i kursen. Om det behövs kan jag även hjälpa
till och visa/förklara (Corona-säkert), t ex på
Klubbhus-altanen i Viggan. Mail till Carina:
info@skargardskunskap.se

Mayday Internationell nödsignal.
MMSI Maritime Mobile Service Identity. Ett
9-siffrigt nummer, ungefär som ett telefonnummer. Detta nummer ansöker man om att få hos
PTS.
PAN-PAN Ilmeddelande

VHF – VAD GÄLLER?
Tillstånd:		
För att få använda en VHF-radio ombord, krävs
ett VHF-tillstånd. Detta utfärdas av Post- och
Telestyrelsen (PTS) där du kan ansöka om ett
sådant. När du får ditt tillstånd får du också
VHF-stationens anropsnummer, call sign, som
består av två bokstäver och fyra siffror om du
har en fritidsbåt.
Certifikat:		
För att få använda VHF:n måste du även ha
ett VHF-certifikat, ett SRC. Det utfärdas av
Nämnden för Båtlivsutbildnings examensförrättare, efter godkänd examination och skrivs in
i NfB:s blå intygsbok.

Lektionerna omfattar de 10 kapitel för Förarintyg som ingår i boken Fritidsskepparen och
inom varje kapitel finns det 4 stycken lektioner,
övningsfrågor och dessutom 3 övningsprov
samt ett separat övningsprov med väjningsregler. Totalt blir det 44 kortare lektioner med
text, bilder, exempel och video.

OBS! Digitala kurser finns även hos exempelvis
Medborgarskolan och andra aktörer.

SDJ Stockholm Radios signal brukar sändas
som en ”upptaget”-signal när man strax ska
påbörja en utsändning på trafikkanal.
Securité Varnings- och säkerhetsmeddelande.
SRC Short Range Certificate (VHF-Certifikat).
UTC Universal Time Coordinated. Internationell tidsstandard som utgår från Greenwich
i London. Tider för VHF-utsändningar brukar
anges i UTC.
VHF Very High Frequence, ett frekvensband
mellan 30 – 300 MHz.

FRITIDSSKEPPARENS VHF/SRC-BOK
Den nya boken Fritidsskepparens VHF/SRC-bok är en
detaljerad, lättförståelig och pedagogisk lärobok, som
ger dig allt du behöver för att ta ett SRC. De många
exemplen på anrop som finns i bokens textrutor är
omgivna av en ram, där blå ram är sådant du ropar,
grön ram är någon som svarar eller annat anrop och
den röda slutligen är nödsituationer.
Efter varje kapitel i boken finns det övningsfrågor
och för den som klarar av dessa och har lärt sig det internationella bokstaveringsalfabetet, kommer SRCprovet att bli en lätt match!
Så varför inte ägna några av de kvarvarande vinterkvällarna åt att lära dig mer om hur du använder din VHF-radio och kan ha mer nytta och glädje av den? Efter avslutade studier passar
boken utmärkt i skeppsbiblioteket, så att man enkelt kan repetera eller slå upp saker när minnet
sviker.
På webbsidan Fritidsskepparen.com hittar du bl.a. kompletterande övningsfrågor, kanalkartor
och en lathund för nödanrop. Boken kostar 279:- hos Bryggboden.se.

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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”Maja” lite besviken igen!

Nu är

I Hamnen har vi utmärkta möjligheter att lämna avfall från våra båtar.
Det är en stor förmån att vi slipper frakta iväg olja, glykol, färgrester och
liknande till en återvinningscentral, utan istället kan sortera och lämna
på plats! Tyvärr är det en del av våra medlemmar som har svårigheter
med att läsa tydliga instruktioner, eller också är det så att de helt enkelt
inte bryr sig. Hur som helst så innebär detta att personalen på Hamnkontoret får ägna mycket tid åt att städa upp och sortera efter slarviga
klubbkompisar.

I Spilloljeboden
• Spillolja häller du i den stora
tanken i boden, därefter tar du
med dig tomma dunkar/behållare och slänger i containern.
• Oljefilter och bränslefilter
lägger man i fatet som är märkt
för det ändamålet och som står
i spilloljeboden.

Här nedan ser ni lite om vad som gäller:
I Miljö-Majan
• Glykol ska hällas genom tratten ner i ett av glykolfaten och tomma dunkar ska slängas i sopcontainern.
• Lösningsbaserad färg läggs i fat som är märkt just
”Lösningsbaserad färg”. Här läggs oljefärg, men även
bil- och båtschampo med vax, lackbets, bottenfärg,
lin- teak- och träolja, rubbing, super- och kontaktlim
och epoxylim.
• Vattenbaserad färg har ett eget fat där även spackel,
vattenburna oljor och våtrumssilikon ska läggas.

Tack för att du hjälper till att
sortera rätt!

• Brandfarliga vätskor.
För dessa finns också ett speciellt fat, där
man till exempel placerar aceton, bensin,
lampolja, lysfotogen, thinner och terpentin, tändvätska, lacknafta och liknande.
OBS! att det INTE är meningen att
man ska HÄLLA exempelvis bensin i
fatet utan flaska eller dunk ska
STÄLLAS i detta.

Snart är det sjösättning!
Vi vet ju inte riktigt om det kommer att bli en ”vanlig” sjösättning i år,
men vi utgår ifrån, och hoppas, att allt kommer att gå att genomföra som
planerat. Ni som inte har sjösatt hos oss i VBK tidigare, hittar här nedan
lite info om hur det går till:

listan finns ett streck som markerar för- och eftermiddagsskift. De som • Båtvaggor. Ska din vagga förvaras i vaggbacken kan du få hjälp av de
ska i sjön på eftermiddagen samlas klockan 7 för att göra sitt arbetspass klubbkompisar som gör sitt arbetspass att frakta iväg den dit, medan du tar
på förmiddagen och ni som sjösätter på förmiddagen gör ert arbetspass på hand om din sjösatta båt.

Fabrikat

Förbered dig på det värsta

Tillverkn. nr

Modell

Skulle olyckan vara framme eller om tjuvar stulit din motor så gäller det att ha korrekta uppgifter om motorn
tillgängliga på ett smidigt sätt.

Egen märkning
Färg skrov

Årsmodell
Färg invändigt

Bottenfärg
Färg vattenlinje

Färg kapell
Segelnummer
Motor, fabrikat
Serienummer

Spårsändare

Gå in på www.larmtjanst.se och sök upp ”båtkort”. Det är ett formulär där du skriver in dina båtuppgifter och du
får själv spara det i din telefon eller på någon molntjänst.

Antal hk
Drevnummer
g
Egen motormärknin

Årsmodell
Försäkringsbolag

Försäkringsnumme
Personnummer

Ägare
Övriga upplysningar

runt på 114 14
Polisen nås dygnet
brott, ring 112
Vid pågående
fon 020-325 325
Larmtjänst tipstele

r

Med detta båtkort har du möjlighet att snabbt få fram relevanta uppgifter om din båt. Om tjuven tagit din motor och därefter blivit stoppad vid gränsen, så är det absolut nödvändigt att uppgifterna om din motor finns i de
internationella polisiära registren. Det är därför väldigt viktigt att du snabbt anmäler stölden och att du då har
rätt uppgifter om motorn, så att den kan efterlysas. Är den inte med i registren så är det högst sannolikt att tjuven
kommer släppas iväg med din motor.
Se till att hålla koll på din båt, så att du märker om tjuvar har varit på besök och glöm inte att meddela Hamnkontoret om du har blivit av med något!
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Skärgårdsbagerier • Recept och vägvisare
Pippi Engstedts fina lilla bok om skärgårdsbagerier har några år på nacken, men det hindrar
inte att man blir grymt sugen på Seglarbullar
från Sandhamn, Hallonpaj från Harstena eller
Andréns Vaniljmazariner från Sturkö. De där
somriga smakerna som man inte glömmer bort
och som kan vara värda en extra omväg när man
är på väg med båt eller bil i Sveriges södra del.
Turen går genom Bohusläns, Blekinges, Tjusts,
Gryts och Stockholms skärgårdar, med besök
på 23 bagerier. Det är kul att läsa om de olika
platserna och om entreprenörer som lägger hela
sin själ i att baka för oss sommargäster. Att man
dessutom får recepten på det godaste som serveras är en extra bonus.
Förordet avslutar Pippi med en förhoppning om
en god resa och att det nu blir andra bullar!
Säljs hos edstromengstedt.se för 100:-

Vandra i Stockholms skärgård
I dessa ”folkvandringstider” passar det bra med
en trevlig bok för dig som tycker om Stockholms
skärgård. Här finns förslag till 33 dagsturer och
weekendvandringar från Arholma i norr till
Landsort i söder.
De olika vandringarna presenteras med tilltalande rubriker som t ex:
• Vandring vid sista utposten
• Blomstervandring i nationalpark
• Tyst tur på Tynningö
• Militär marsch på Rindö
• Till topps på Ornö
• Vandring under och över ytan
Den sista vandringen i denna lista syftar på att
man på Nåttarö kan vandra på fina grusvägar och
mjuka skogsstigar, samtidigt som man kan ta en
tur i snorkelleden som finns intill bryggan där
båten från Nynäshamn lägger till. Det blir garanterat en kul dag för alla åldrar!
Vandringarna presenteras med Längd, Svårighetsgrad, Startpunkt och självklart tydliga kartor.
Man får också förslag om var man kan kliva på
Vaxholms-båten och om vad man inte får missa
under vandringen. Historia, natur och kultur,
liksom tips om glasskiosker och matställen finns
också på bokens 283 sidor. Sammantaget en liten
Bibel, i ett praktiskt format för skärgårdsälskaren!
Naturbokhandeln.se säljer boken för 279:(finns även hos Bland Kobbar och Skär
i Vaxholm)

VINTER
Isen ligger tjock över sjön med snön som ett täcke.

V I LE V E R E R AR :

SJÖSÄTTNING: Nu är det snart
dags för sjösättning. Den ljusa
delen av dygnet blir bara längre.
GLÖMT: Snart upptäcker ni allt
som ni missade att åtgärda i fjol.
RIGG: Har ni sätt över er rigg

och era mantåg? Vi är redo att
hjälpa er med både stående
och löpande rigg om så behövs.
Mantåg gör vi också.

NYTT: Har ni tankar på att förändra något eller planerar ni något nytt till riggen?

eftermiddagen. Det är ”flygande byte” mellan för- och eftermiddagspass så
en speciell tid går inte att precisera. Ibland går det fort och ibland långsammare.

• Bryggplats. När du ändå är på plats för att kolla turordning, ta då en
• Sjösättningsdag. Kolla vilken dag din sjösättning är planerad. Redan nu titt på listorna med bryggplatser. Det kan hända att det har blivit någon
förändring och att din båt har fått en ny plats.
finns listorna på hemsidan och i korridoren utanför Hamnkontoret.
• Turordning. Håll dig uppdaterad om i vilken turordning sjösättningen • Kom i tid till sjösättningen. Saker och ting kan hända och ändras i sista
sker under den dag din båt ska i sjön. Dessa listor kommer upp i korridoren minuten, så se till att vara på plats i Hamnen i god tid på din sjösättningsutanför Hamnkontoret på måndagen den aktuella veckan. I turordnings- dag.

fter
Dina båtuppgi

Vinterläsning

RIGGVERKSTAD: I fjol utökade

vi vår riggverkstad och i år har
vi även utökat butiken.

Kapten Haddocks ordbok
Från alabasterskalle till ökenråtta
En underbar samling av 240 kraftuttryck ur
kapten Haddocks kreativa vokabulär, rikligt
illustrerade med bildrutor ur Tintin-böckerna.
Här är det inte bara ”bomber och granater”
eller ”anfäkta och anamma”, utan även lite mer
udda uttryck som ”din krackelerade kråmgädda”,
”glödsvedda kölsvin” och ”fyrbenta snabelamöba”. Att det är Dupontarna som avses när kaptenen vräker ur sig: ”Era oborstade svinpälsar”
eller ”mustaschprydda pyjamastomtar” är lätt att
förstå. Liksom att det är professor Kalkyl som är
en ”lomhörd viktigpetter”. Haddock kan verkligen konsten att förolämpa med finess! Vi som
inte känner oss som ”vrakplundrare”, ”gråsuggor”, ”skäggsimpor” eller ”kräkvinspimplare”
kan få oss många goda skratt med denna bok i
vår ägo!
Helt enkelt en inspirerande ordbok för alla som
vill utöka sitt ordförråd och variera sina uttryck
när ilskan kokar över! Kostar 209:- hos Bokus

Kapten Haddocks
tröja
För dig som gillar
Kapten Archibald
Haddock och kanske gärna skulle vilja
vara lite mer som
han, finns en fin
Haddock-tröja att
köpa hos Jumperfabriken.se.
Den betingar ett pris på 1.499:- och är stickad
i bomull. Färgerna är Blå (som Haddocks) eller
Navy. Med en sådan tröja kanske du vågar ta
dig lite ton ombord, men akta dig för att kalla
Hamnkaptenen i Sandhamn för ”din inpiskade
karnevalsdiktator”, för då blir det nog ingen plats
ledig i hamnen den dagen!

Avmastning • Påmastning • Master
• Bommar • Vant • Stag • Fall • Skot
• Trim • Block • Furling • Splitsning
• Vinschar • Suggor • Schakel •
Avlastare • SMF* • Mantåg •
*SYNCHRONIZED MAIN FURLING

Svinninge Hamn •184 92 ÅKERSBERGA
+46 (0) 8 540 26 444

info@doghousemarine.se • doghousemarine.se
GOD KREDITVÄRDIGHET
DOGHOUSE MARINE AB
556685-5341 | 2021-02-14
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En tidsresa på Arholma

Längst uppe på Arholmas nordspets ligger det
som under det kalla kriget var en av Stockholms
skärgårds hemligaste platser. Idag är alla välkomna
att besöka det som var Batteri Arholma, en anläggning som sprängts in i skärgårdsberget och
bestod av fyra våningsplan med dåtidens mest
avancerade kanon uppe på hjässan. Tillsammans
med befästningen på Ovanskär, som ligger strax
öster om Arholma, var detta en av Sveriges viktigaste försvarsanläggningar.

Mer att se på Arholma
Det finns mycket att se och göra på Arholma, vacker natur, öppna ängar,
trollskogar och svampskogar, men även rikligt med badmöjligheter.
De stora redargårdarna kom till under 1800-talet, då man började
bygga segelskutor på ön och Arholma blev en välmående skärgårdsbygd.
Vintertid låg skutorna ofta tätt infrusna i skyddade Österhamn, som idag
är favorithamnen bland alla de båtgäster som varje sommar besöker ön.
När seglationstiderna tog slut kom de stora gårdarna väl till pass som
pensionat och Arholma var fram till 1960-talet en känd pensionats-ö där
många Stockholmare tillbringade sin semester. Sedan dess är Arholmavalsen vida känd!

Drygt 40 år av kallt krig
Batteri Arholma började byggas i slutet av 1950-talet och var helt klart
1968. Från Andra världskrigets slut fram till dess att östblocket föll
samman kring 1990 var det en djup konflikt mellan öst och väst, med
kyliga relationer och kapprustning mellan främst USA och Sovjetunionen.
Kubakrisen 1962 var nära att utlösa ett kärnvapenkrig och för oss i Sverige
upplevdes hotet särskilt konkret när U137 gick på grund långt inne i Karlskrona skärgård 1982. Syftet med anläggningen på Arholma var förstås att
stoppa en fientlig invasion av Sverige. I slutet av 1990-talet lades anläggningen i malpåse, men sedan 2008 är den öppet för allmänheten och man
kan gå på guidade turer i berget.

Dansbanan
Arholma dansbana från 1930-talet
är idag krog och café, även om det
bjuds upp till dans några gånger
under sommaren. En fantastisk
utsikt och god Arholma-öl!
Bastu
Vid Österhamn finns Skärgårdsstiftelsens populära vedeldade
bastu. Här kan man boka in sig för
ett bad och ta ett dopp från bryggan strax nedanför.

Hemlig ingång
Så länge batteriet var i drift, fanns det bara en enda väl dold, skyddad och
tryckvågssäker ingång till bergrummen. Här skulle man skyddas mot såväl
biologiska som kemiska vapen och det fanns bränsle, ammunition och
förnödenheter för minst en månad, utan kontakt med omvärlden. När
man går in genom den hemliga dörren i berget kommer man först till en
saneringssluss, innan man släpps in i själva Batteriet.
Den underjordiska verksamheten
I Batteriet ingick ungefär 340 personer, varav en tredjedel höll till på
Ovanskär. Inne i själva bergrummen tjänstgjorde ca 110 man, befäl och
värnpliktiga. I berget fanns stridsledningscentral, kraftaggregats-rum,
verkstäder, logement, kök med kantin, sjukvårdsrum och operationssal.
Runt anläggningen finns skyttevärn och skyddsrum och man hade även
marktrupper som fick sova i tält. Även om det säkert kunde vara både
kyligt och obekvämt att sova i tält, så kanske det tidvis var att föredra.
Logementen inne i berget är trånga och den översta slafen under taket kan
ge vem som helst cellskräck. Med tanke på alla askkoppar som sitter uppskruvade lite överallt i bergrummen blev man säkert lite ”inpyrd” också,
men så var det på den tiden!

Båken
Byggdes 1764-1768.
Stenen sägs komma från ruinerna
av Lidö slott, som brändes under
rysshärjningarna.

Bull-August
En typisk Roslagsgård som idag är
vandrarhem.

Kyrkan
Ett missionshus från Kungsholmen
som flyttades till Arholma på
1920-talet och som utsmyckats av
konstnären Harald Lindberg.

Midsommarstången
Den vackra och speciella
midsommarstången hittar
ni vid Norra bryggan.

Simesgården
Simon Simonssons gård från
1600-talet, som flyttades ut från
byn stock för stock vid laga skiftet
under 1800-talets senare del. Idag
bostad för Skärgårdsstiftelsens
arrendatorer som även ansvarar för
jordbruksdriften.

Kanon från Bofors
Från luftanfall skyddades man av luftvärnskanoner, men uppe på berget
står Bofors-kanonen, som hade en ”tvilling-kanon” på Ovanskär. Det
är en 10,5 centimeters kustartilleripjäs som laddades med granater. Magasinen hissades upp till kanonen, som kunde avfyra 35 skott i minuten
och hade en räckvidd på 20 kilometer. För att det inte skulle förekomma
vådaskott fanns det en säkerhetsspärr, där spaken kan vridas från ”FRED”
till ”KRIG”. Spärren finns kvar idag och det är när man ser den, det tydligt framgår att detta inte bara är ett museum, utan att det faktiskt var en
realitet att Sverige skulle kunna bli anfallet av främmande makt. Även om
kanonen var vridbar i 360°, var det företrädesvis åt öster den riktades.
Carina Norberg
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Vimpeln på besök hos Seasea

KAMPANJ

Litiumbatterier
t.o.m. 2021-04-30

SlaveSea AB
Marin Elkraft och Elektronik

Vi på SlaveSea AB är återförsäljare för bland annat Mastervolt Sveriges produkter och kan därmed
erbjuda ett förmånligt pris vid större inköp.
Alla priser är inkusive moms och inklusive frakt.
Tanken är att vi kommer med batterierna till er båtklubb/marina på en viss dag och då kan vi i
samband med utlämnandet av batterier även diskutera hur det ser ut i just er båt avseende övrig
utrustning. För att det för oss skall bli en vettig marginal på affären bör det vara minst 10 batterier.
Ni kommer få en faktura för era respektive batterier och denna skall vara betald antingen till
BankGiro eller Swish innan batterierna lämnas ut. Tag med betalningsbevis.
En kontaktperson finns från klubben och denna person sammanställer vilka medlemmar som
beställer batterier. Det går givetvis även bra att kontaktar oss på Slavesea.

Som ni kanske sett, har
Seasea-butiken i Viggan
flyttat
lite
närmare
vattnet! I den nya butiken
på hörnet är det ljust och
högt i tak och nu förbereder gänget för vårens
köpsugna båtägare.
Vimpelns redaktör passade på att göra ett besök
i Seaseas nya butik en tidig
morgon innan öppningsdags. Båtprylar är väl kanske inte det första man
tänker på en morgon när
termometern visar -15°
och snön ligger djup och
gnistrande vit. Men Jon
Hallgren, butikschef på

Seasea i Viggan, tänker på och lever med båtar
året om. Det har han gjort i minst 20 år och
innan dess var det Flottan som såg till att han
lärde sig det mesta inom båt- och sjöliv. Troligen
bidrog Flottan till en viss uppfostran också, inte
minst när det gäller ordning och reda, det syns
när man vandrar runt bland alla välfyllda hyllor med båttillbehör. Säkerhetsutrustning, VVSavdelning, hyllor med förtöjningsgods, färg och
kemikalier, båtelektronik, spisar, åror, olika typer
av rattar, glas & porslin och mycket, mycket
mera får plats på de ca 500 m2 i de nya lokalerna.
I butiken finns ungefär 10000 olika artiklar och
det de inte har hemma, tar de hem från Byggplast & Båtprylars ännu större sortiment.
I dagsläget är ytan i butiken tillräcklig för att
man ska kunna ha 30 kunder på besök samtidigt
och därför har Jon införskaffat 30 stycken vackert gröna innebandybollar som ligger i en korg
innanför dörren. När bollarna i korgen är slut,
får kunderna vänta på att någon handlat färdigt
och återlämnat sin boll innan det blir nästas tur
att komma in. Mellan varje kund måste bollarna
dessutom spritas, så någon form av entrévärd
måste finnas vid dörren för att hålla ordning när
vårrus(t)ningen sätter fart. Tanken är att det ska
finnas en dörr som är ingång och en annan som
är utgång.

Kontaktperson för TBK och Viggbyholms BK är:
Rolf Karlsson. mobil: 070-575 63 36, e-mejl: karlssonrolf@live.se

Kontaktperson hos SlaveSea AB är:
Olof Jederström. mobil: 070-288 41 81, e-mejl: contact@slavesea.se
Fyll i kontaktuppgifer och antal! Fota/scanna sidan och skicka ett mail till oss, eller riv
ur sidan och skicka i så fall med posten till SlaveSea AB, Armborstvägen 19,
184 60 Åkersberga.
Alla MX Litiumbatterier är av typen Litium Järn Fosfat (LiFePO4), alla har inbyggd
BMS (Battery Mangement System) och inbyggd säkerhetsbrytare.
Dock kan motorns generator, laddaren och solcellsregulatorn behöva ses
Vid kappsegling har flaggorna
över eller bytas ut, kontakta oss så tittar vi på om och i så fall vilka övriga
andra betydelser
åtgärder som kan vara nödvändiga eller rekommenderade.
Livslängden för ett MX Energy li-ion batteri är >2000 cykler (till 100% DoD)
utan risk för nämnvärt slitage.

Att flytta en stor butik är inte det lättaste och att
kunna göra det under de lugna vintermånaderna
är ju toppen. Dessutom är det ingen Båtmässa i
år, vilket gör att en hel del tid har blivit över till
flytten. Än så länge är det glest mellan kunderna,
men de har en storsäljare just nu och det är Iceeatern! Då är det inte glass-sugna besökare vi
pratar om, utan den fiffiga anordning som skapar bubbel kring båtar och bryggor, så att isen
inte ställer till med skador.

Båtklubb:
Namn:
Telefon:

Fyll i
antal

E-mail:

MX12-60LI. MX Lithium 12volt 60Ah, 259x168x214mm, Vikt 8,8kg.
MX12-100LI. MX Lithium 12volt 100Ah, 330x173x220mm, Vikt 13,6kg
MXL2-400. MX Litium Power Start 40Ah 1200CCA, 240x174x190mm, 6,8kg
MX100-20. MX Litium Power Start 80Ah 1600CCA, 352x174x190mm, Vikt 10,0kg
SlaveSea, AB.
Org.nr: 556813-6500

Armborstvägen 19, 18460 Åkerberga
070-288 41 81, contact@slavesea.se
www.slavesea.se

Mastervolts
ordinarie
rek. pris.

7 755 kr
11 995 kr
7 995 kr
12 995 kr

Pris vid
beställning
av minst 10st
batterier.

Förutom det roliga jobbet med att planera,
inreda och fylla den nya butiken, har Jon och
hans personal även ett trist problem att hantera.
Corona-pandemin ställer till en hel del bekymmer. Våren 2021 är det ingen stor invigningsfest
med bubbel, ballonger och trängsel som stundar,
utan istället är det viktigaste att se till att restriktioner och lagar åtföljs. Planeringen utgår ifrån
det som gäller just idag och som vi alla känner
till numera, kan saker och ting förändras snabbt.

5 786 kr
8 950 kr
5 965 kr
9 696 kr

BankGiro: 689-5155

Jag kan konstatera att Seasea-gänget har tänkt
till och vill göra allt rätt. Nu är det upp till oss
kunder att planera våra inköp och se till att hålla
avstånd. Tänk på att just DU inte är den enda
som kommer på att det saknas maskeringstejp,
målartråg, båtvax och propellerfett klockan
10.00 en solig lördagsmorgon i början av april!
Tack för att jag fick hälsa på och Lycka till med
nya butiken!
Carina Norberg

Rörpularens mecka...
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Vilka har ni ombord på båten?
Hej alla juniorer, föräldrar & medlemmar!
SOMMARENS SEGLARSKOLA
Den 1 mars öppnar anmälan till
sommarens seglarskola via vår
hemsida. Förra året hade vi 219
barn och ungdomar som var med,
i åldrarna från 6 år upp till 15 år.
Platserna går åt fort så häng på låset
och anmäl dig själv, ditt barn eller
barnbarn för att få en utvecklande
vecka på sjön i sommar.
Vi kommer att ha fem seglingsveckor enligt nedanstående:
v. 24 (måndag – fredag)
Optimist och C55
v. 25 (lördag (v. 24) – onsdag
(v. 25) Optimist och Pirat
v. 26 (måndag – fredag)
Optimist och C55
v. 31 (måndag – fredag)
Optimist och Pirat
v. 32 (måndag – fredag)
Optimist och C55
C55 är för de lite äldre barnen och
Pirat är för de yngsta.
Vårens träningar
Vi räknar med att kunna starta våra
träningar i början av april. För att
underlätta för barn som har många
aktiviteter i veckorna, kommer vi
ha en träning på söndagar och en
träningsdag på en vardag. För att
våra följebåtar ska räcka till och
möjliggöra att föräldrar kan följa
med ut på vattnet, kommer vi att
separera träningarna så att optimister seglar på onsdagar och C55 samt
e-jolle seglar på torsdagar. När vi
startar våra träningar kommer det
att vara kallt i vattnet och då krävs
torrdräkt. För varje barns säkerhet
finns kravet att ha torrdräkt när
vattentemperaturen faller under
12 grader. Tänk på detta i tid. Leta
efter en torrdräkt på blocket.se eller
andra sajter som säljer begagnade
jolletillbehör. Köper du begagnat,
får du i princip tillbaka pengarna
när du sedan växt ur din torrdräkt.
Flera juniorer har även införskaffat
sin torrdräkt från sajter utomlands.
Är du osäker på var du finner en
prisvärd torrdräkt, kontakta oss på
Juniorsektionen så ska vi försöka
tipsa om var du ska söka. Viktigt
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att ni som föräldrar har laddat ner
appen Svenska Lag och hjälper oss
genom att vara noga med att anmäla både om barnet kommer, eller
inte kommer, till en träning.
Till dig som förälder
Vi samsas bitvis på hamnplanen
med sjösättande SUB-liftar och
medlemmar som via trailer sjösätter sina båtar. Vi är mycket aktiva i
att hålla isär barn från dessa fordon.
Viktigt då att du som förälder inte
släpper av barnet på parkeringen
utan kommer fram till oss och
lämnar över ansvaret till oss. Som
förälder är du även alltid välkommen att delta i verksamheten och vi
behöver alltid hjälp på våra träningar. Det är många föräldrar som funnit en stor avkoppling i att, efter en
dag på kontoret, ta på sig en flytväst
och följa med oss ut på vattnet på
träningarna. Prova ska du se. Det är
bättre på vattnet än på land – men
kallt på våren – så klä dig varmt.
Fixardagen den 28 mars
För att vi ska kunna upprätthålla
verksamheten krävs en hel del arbete med både jollar och följebåtar.
Vi ber såväl familjer som har seglande barn, men även gärna övriga
händiga medlemmar att ansluta till
oss den dagen för att vårda både
vår anläggning och våra båtar. Vi
bjuder på lunch och en känsla av
stolthet att vara en del av en klubb
som främjar en ny generation att
upptäcka den fantastiska värld som
sjölivet innebär.
E-jolle
Allt fler har visat intresse för att
segla e-jolle. Våra båtar räcker inte
till. I höstas hade vi fyra båtar ute
på vattnet nästan varje träning och
flera av ungdomarna fick turas om
att segla. Det känns fantastiskt kul
att kunna erbjuda våra större/äldre
optimistseglare att fortsätta utvecklas som seglare och att de uppskattar att vara på sjön. Har du seglat
optimist tidigare, eller känner du
någon som har? Då vill vi verkligen uppmuntra dig att fortsätta
segla och nu i en större och mer
utmanande jolle.

Nya optimister
Under 2020 införskaffades nio
stycken nya optimister genom
bidrag från Svenska Båtunionen
och genom klubben. Utbytet kommer att fortsätta under året för att
kunna ge alla deltagare i seglarskolan en säker och rolig upplevelse. Tanken är att vi tar ut några av
de bättre optimisterna som utrangeras från seglarskolan och flyttar ut
dem till Furholmen. Hör gärna av
dig till oss om du har plats för att
få med en optimist ut till klubbholmen.

Det närmar sig sjösättning
– lämna din matsäck hemma
Trots Covid-19 kunde vi hålla
kaféet öppet under torrsättningen
i höstas – om än med viss anpassad meny. Vi hoppas och tror
att vi kommer att kunna göra
likadant nu i vår. Därför uppmanar vi alla medlemmar att lämna
matsäck och termos hemma under
sjösättningshelgerna för att istället
stödja juniorverksamheten genom
att besöka kaféet. Tack för att ni
stödjer oss!
Hälsningar från juniorsektionen

Kölsvin

Kapten

Skeppskatt

Kölsvinet bor under durkarna i båten. Om man
inte städar ombord, så blir kölsvinet tjockt och
lyckligt!

Brukar också kallas för befälhavare och är den
som bestämmer och har ansvaret ombord.
Kaptenen kan säga till någon att styra båten, men
det är fortfarande kaptenen som har ansvaret om
båten till exempel går på grund. En kapten kan
alltså inte skylla ifrån sig.

Skeppskatter ska vara stora, modiga och långhåriga och inte vara rädda för att ta itu med
råttorna ombord. På Regalskeppet Vasa, som
sjönk 1628, hittades ben-delar från en ovanligt
stor katt. Om man kastar Skeppskatten överbord
så blir det orkan! Om katten skulle ramla i av sig
själv är det bra om den har flytväst.

Korvgubbe

Gast

En korvgubbe kallas den som kör omkring med
båten utan att ta upp fendrarna. Då hänger de
där som korvar och hoppar i vattnet.

Båtman
En båtman är ansvarig för att köra lotsbåten och
lämna lotsen på ett fartyg som ska lotsas. Om
man lägger till ett ”s” så blir det Båtsman och det
är Tjorvens hund!

Ibland är en gast
ett spöke, men på
sjön är gasten en
besättningsman,
eller kvinna, som
har ett enklare jobb
ombord. När man
sköter det jobbet
så kallas det att
man gastar, även
om man skulle
vara knäpptyst hela
tiden!

Skeppsråttor
På de gamla segelfartygens tid var det vanligt
att det sprang omkring råttor i lastutrymmena
och knaprade på besättningens mat. Om råttorna lämnade ett skepp, sa man att det var en
varning för att skeppet skulle gå under. På våra
båtar kanske det finns ”råttor” som passar på att
ta lite godis eller en kaka, när de vuxna inte ser?

Ruffhäxa

Kalle

Den som står nere i ruffen och lagar mat, brukar
kallas för ruffhäxa. Den som sitter på klippan
och grillar brukar kalla sig för Grillkung. Båtspråket känns lite orättvist ibland!

Ni har väl hört talas om Hopp-i-land-Kalle? Det
är Kalle som ansvarar för att hoppa i land och
förtöja båten. Därför kan både Malin, Oscar och
Maja vara en Kalle.

Förslag om att ansluta VBK till Svenska Seglarförbundet
Viggbyholms Båtklubb fattade på årsmötet 2013
ett beslut om att begära utträde ur Svenska Seglarförbundet, SSF. Bakgrunden till beslutet var en
avvägning av kostnad i relation till den nytta som
klubben kunde få av medlemskapet. Då bedrev
SSF en verksamhet som var mer fokuserad på
elitsatsningar, men mycket har förändrats sedan
2013. SSF bedriver idag en breddverksamhet
och VBK har sedan flera år en kraftigt växande
juniorverksamhet, som de senaste åren genererat
ett överskott till klubben. Formellt bedrivs dock
denna verksamhet i Viggbyholms Segelsällskaps,
VhSS, namn, då det krävs ett medlemskap i SSF
för att möjliggöra att barnen och ungdomarna
får tävla och får tillgång till utbildningar.
Viggbyholms Båtklubb ska enligt stadgar bedriva
juniorverksamhet och denna är ett mycket viktigt inslag i VBK:s ideella verksamhet. Juniorerna finner idag ofta stora svårigheter att behöva

gå via VhSS för att få det stöd som SSF ger när
det gäller fortbildning av instruktörer, segelcoachning o dyl. Det skulle dessutom innebära
kvalitetsgarantier att vår seglarskola, en av de
mest omfattande i Stockholmsområdet, skulle
kunna klassas som en SSF-seglarskola.

• Rabatt på båtförsäkringar
• Säkerställande av att vår juniorverksamhet
bedrivs i VBK:s namn och därmed uppfyller
vårt ansvar som ideell förening.
• Möjlighet för medlemmar att segla under
VBK:s flagg i seglingstävlingar.

Ett medlemskap i SSF innebär för VBK:
• Möjlighet att utbilda instruktörer, klubbledare, seglingsfunktionärer och båtägare.
• Möjlighet att etablera SSF Seglarskola (hjälp
med kursplaner, upplägg, utbildning av
instruktörer/tränare och marknadsföring)
• Stöd för klubbutveckling och inspiration,
även på plats i klubben
• Möjlighet till ett stort antal ekonomiska stöd
via bidrag
• Klubbförsäkring
• Rätt att arrangera seglingstävlingar enligt
kappseglingsreglerna och med SRS

Givet SSF:s nya inriktning på breddverksamhet och vår växande juniorverksamhet bedömer
styrelsen att nyttan för klubben överstiger den
kostnad som en återanslutning till SSF innebär. Årsavgiften till SSF är beräknad till 80 000
kr per år som i huvudsak kan finansieras av
juniorverksamhetens överskott. Styrelsen har i
en proposition föreslagit årsmötet att besluta om
att ansluta VBK till Svenska Seglarförbundet.
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Hamn och kansli

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

Vy över Värtan
Smått & gott från hamn och hav

Hamnkontoret

Hemsida:
www.viggbyholmsbatklubb.se

Kyligt på jobbet
En krispig hälsning från vår Hamnkapten
Mats som tog den här fina bilden en tidig
morgon i januari-kylan. Tack för att du
tänkte på alla oss VBK:are som inte var där!

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.

Sjösättningslistor
Tiden går fortare än man tror och snart är det
dags för sjösättning igen! Vill du veta vilken dag
din båt går i sjön kan du studera de listor som
finns på hemsidan och i Hamnkontorets korridor. Turordningen vid sjösättningen kommer
upp senast måndagen den vecka som du sjösätter. Då kommer även listor upp med de bryggplatser, som ska användas av er som behöver en
tillfällig plats. Den tillfälliga platsen disponeras
i fem dagar efter sjösättningen.

Båthus

Egen sjösättning
Alla som har vinterplats och ska sjösätta själva,
ska ha gjort det senast torsdagen den 22 april.
Detta gäller inte trailers i rad 16A och 16B (raderna mot ån på Lilla planen) som får stå kvar
enligt det avtal som har skrivits med klubben.

Rampen under sjösättningen

Har du byggt ett båthus kring din båt? Tänk på
att huset måste monteras ned i god tid innan
närliggande båtar ska sjösättas.

Sjösättningsrampen kommer att vara avstängd
samtliga lördagar och söndagar som vi har sjösättning. Tider för avstängningen är från kl. 05.30
till dess sjösättningen är helt avslutad för dagen.

Godkännande av lyft av båt

Gästplatserna

Båtägaren ansvarar för att slingen läggs rätt före
lyftet av båten. I samband med sjösättningen
kommer din båt att förses med lyftmarkeringar,
om du inte har sådana sedan tidigare, och detta
görs i samråd med subliftförare/förman.

Glykol i Miljömajan
Om du provstartar motorn på land, se då till
att samla upp den glykol som kommer ut efter
höstens konservering. Vill du inte använda
glykolen kommande höst, ska den förpassas till
Miljömajan och hällas i kärl märkt ”glykol”. De
tomma dunkarna lägger ni i sopcontainern. I fat
som är märkta ”Glykol” får självklart bara glykol
tömmas och om fatet är fullt så öppna ett nytt!

Drevvagnar och säckar
Det finns möjlighet att låna en drevvagn när
drevet ska på igen, eller en drevsäck som samlar
upp glykolen om ni provstartar på land, gratis!
Till vänster om ingången till Klubbhuset, runt
hörnet, finns en liten utbyggnad där du hittar
dessa hjälpmedel. Din VBK-nyckel passar till
hänglåset på skåpet.

Pallningsmaterial
Pallningsmaterialet ska läggas i vaggbacken,
eller tas med hem, samma dag som du sjösätter
båten.

Bryggplatser

Gäller ALLA
båtägare

Sommarens bryggplatser anslås i Hamnkontorets korridor senast den 10 april. Din plats
disponeras fr.o.m. den 15 april. Det är mycket
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viktigt att alla båtägare kontrollerar vilken
plats ni har tilldelats, så att inga förändringar
har skett!

Gästplatserna är tillgängliga från den 28 maj.
Innan dess behöver vi ha tillgång till bryggplatserna för de båtar som endast har vinterplats på
hamnplan. Gästplatserna kan sedan användas
till den 15 september.

Sommarplatser för trailer
För er som har sommaravtal för trailer på hamnplanen gäller följande datum: Platsen disponeras 5 maj - 6 oktober. Glöm inte att hämta årets
trailer-dekal på Hamnkontoret.

Furholmen
I maj kommer det att vara en arbetshelg på
Furholmen. Det innebär att alla besökare som
kommer dit får räkna med att hjälpa till att
arbeta på ön. Vilket datum det blir meddelas på
hemsidan i början av mars.
Är ni intresserade av att hjälpa till? Anmäl intresse till furholmen@viggbyholmsbatklubb.se.
Eftersom klubben bjuder på någon form av
förtäring måste vi veta hur många som kommer!

Öppettider:
Måndagar 13-16 (april - oktober)		
Tisdagar kl. 9-12
Torsdagar kl. 14-19

VIKTIGT!
Debitering av avgifter för
torrsättning och vinterplatser
Faktura för torrsättning och vinterplats kommer
att skickas ut i maj, med förfallodag den sista
maj.
Detta för att vi i god tid vill veta vilka som vill
torrsätta hos oss i höst, vilket ger oss möjlighet
att hinna erbjuda lediga platser till dem som står
i vår kö för vinterplats. Betald vinterplats ska,
enligt avtal, sägas upp innan den 1 augusti för
att återbetalning ska ske.

Hur stor är sannolikheten?
Vår käre ordförande har visat sig vara Täbykändis redan som ung, men hur skidkarriären
slutade är okänt. Någon navigationskurs hos den
legendariske Hans von Ubisch har han dock inte
gått.

Masthustider våren 2021
Torsdag
22 april
17.30 – 19.00
Lördag
24 april
12.30 – 15.00
Torsdag
29 april
17.30 – 19.00
Lördag
1 maj
12.30 – 15.00
Torsdag
6 maj
17.30 – 19.00
Lördag
8 maj
12.30 – 15.00
Tisdag
11 maj
17.30 - 19.00
Lördag
15 maj
12.30 – 15.00
Torsdag
20 maj
17.30 – 19.00
Lördag
22 maj
12.30 – 15.00
Torsdag
27 maj
17.30 – 19.00
Behöver du hjälp med att lyfta, bära eller flytta
din mast, fråga en klubbkompis så kan ni
hjälpa varandra. De som är ansvariga för
öppethållande i masthuset ska inte behöva
hjälpa till med tunga lyft!

Så här skriver Lasse:
”-Vad är sannolikheten att Täby Spegeln år 1970
skulle ha både mig, Johan Ekelund från Ratata och
VBK i samma spalt? Nu är jag inte omnämnd men
det är jag på bilden…”
Är det någon som känner igen de knopande personerna på bilden från VBK?

Sjöängen
Det fina gamla vykortet som vi hade med i förra
numret av Vimpeln, väckte minnen hos Lasse
Råhlander som berättar att området kallades
för Sjöängen. När Vimpelns redaktör, av någon
anledning (?), studerade Hembygdsföreningens
bok Vägnamn i Täby, så fanns fotot där! Undertexten lyder: ”Badplatsen Sjöängen 1936, i dag
Viggbyholms båthamn.”

SJÖSÄTTNING är
planerad
24-25 april, 1-2 maj,
8-9 maj, 15-16 maj
och 22-23 maj

Fel och brister
Hamnpersonalen behöver er hjälp med upplysningar om eventuella fel och brister. Ta kontakt
med oss på Hamnkontoret så försöker vi åtgärda
så snart som möjligt. Vi uppskattar att få veta
vad som måste fixas! Du kan även maila till
felanmalan@viggbyholmsbatklubb.se.
Vinterhälsningar från
Matte & Micke

Rivningsobjekt
”Det lilla huset på Piren” har sett bättre dagar
och när det blir tjänlig väderlek är det dags för
rivning. Under Onsdagsseglingarnas storhetstid,
för många år sedan, var det lilla huset välutnyttjat och fyllde sin funktion. Tack kära hus!

Hälsningar från Furholmen
Tänk så glad man blir när det trillar in ett mail med bilder från Furis
i början av januari. Stort tack till familjen Backudd!
”Vår nya tradition är att bila ut till Östra Lagnö på Alfridadagen, 3 januari,
och ta några drönarbilder på Furholmen. Bryggorna väntar på oss. Vi längtar!
Kramar från Britt-Marie och Kjell Backudd”
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Posttidning B

Returadress: Viggbyholms Båtklubb, Hamnvägen 1, 183 57 Täby

Kampanjerbjudande från Nordens största butikskedja för båttillbehör!

VI HAR DIN BOTTENFÄRG HOS OSS!
KAMPANJ GÄLLER T O M 22 APRIL 2021

KAMPANJ

KAMPANJ

299:-

595:-

Ord: 345:-

Ord: 619:-

Passa på och se över
batterierna i båten!

Art: 22440

Art: 23905

INTERNATIONAL VC17
0,75L HÅRD BOTTENFÄRG

DREVFÄRG JOTUN
AQUALINE VK SPRAY

PRIS
GARANTI
4990:-

Ord: 5 950:Art: 13651

Storsäljare!
KAMPANJ

KAMPANJ

Ord: 1299:-

Ord: 319:-

1095:-

289:-

Art: 5488

SIMRAD CRUISE 7
7” PLOTTER

BATTERI VARTA PROFESSIONAL
75AH, 600A(EN)

Art: 21047

TCnano MARINE
GELCOATFÖRSEGLING 250ML

FULL FART I DEN NYA BUTIKEN!

Nu är vi stolta över att kunna säga att den nya butiken står färdig och dörrarna är öppna.
Med fler och högre hyllor har vi lyckats få in ännu mer båttillbehör än vi hade hoppats på,
allt för att vi ska kunna fortsätta vara ledande inom båttillbehör i norrort! Nu ser vi fram
emot en varm båtsommar 2021 tillsammans med er,
vår nya lokal och massa roliga nyheter i butiken.
Var rädd om dig själv och andra!

Täby Sthlm

Hamnvägen 8 (Viggbyholm)
taby@seasea.se
Tel 08-544 44 180
facebook.com/SeaSeaTaby

Öppetider

Mån-Fre 10:00-18:00
Lördag 10:00-15:00
Söndag 10:00-15:00 (4/4-1/8)
TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET

Vaxholm Sthlm SeaSea mot Covid-19
Hamngatan 10
vaxholm@seasea.se
Tel 08-541 31 386
facebook.com/SeaSeaVax

Se vår hemsida för
Vaxholms öppettider.
www.seasea.se

Vi vill att du som kund ska känna
dig trygg hos oss. Därför har vi
vidtagit en del åtgärden som gör att
alla våra besökare får en så bra och
smittfri vistelse som möjligt.
Läs mer om hur vi i Täby hanterar
Covid-19 på SeaSea.se/butik/986

Besök våra butiker eller vår hemsida www.seasea.se för att se alla våra aktuella kampanjpriser!

