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Höstmöte
Torsdagen den 25 november kl. 19.00 i Klubbhuset

Klubben har enligt stadgarna två allmänna medlems-
möten varje år. Det beslutande årsmötet äger rum på 
våren och till det kan man skriva motioner om klub-
bens verksamhet. På årsmötet väljs också ny styrelse. 
Det andra mötet är höstmötet, där styrelse och kom-
mittéer rapporterar om det pågående klubbarbetet 
och där beslut fattas om nästa års budget. Som vanligt 
bjuder vi på kaffe och kaka!

Givetvis kommer vi att följa FHM:s rekommendationer 
och de regler som gäller för allmänna sammankomster vid 
tillfället. Om formerna för mötet skulle behöva ändras 
kommer ni att få meddelande om detta via mejl och på 
hemsidan.

Handlingarna till Höstmötet kommer, i enlighet med 
stadgarna, att finnas tillgängliga på hemsidan och på 
Hamnkontoret fr o m torsdagen den 11 november. 

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att    
    jämte ordföranden justera protokollet
5. Fastställande av dagordning
6. Redogörelse för den löpande verksamheten
7. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt 
    avgifter för kommande räkenskapsår
8. Övriga frågor
9. Mötets avslutning

   Välkomna!
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Nytt elektroniskt låssystem
Inför höstmötet 2020 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 ut-
förligare presentation och kostnadsredovisning skulle kunna ges 
vid ett kommande medlemsmöte. Vid höstmötet 2021 kommer 
styrelsen att lägga fram ett förslag om utbyte av låssystemet. 

En återblick på vad som tidigare avhandlats i frågan:
På höstmötet 2019 informerade hamnkommittén om 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 
hamnkontorets och garagets dörrar, där många nyckelpassager sker 
varje dag, samt lite mer utsatta låscylindrar t ex vid spolplattan. De 
elektromekaniska låscylindrarna och nycklarna har fungerat my-
cket bra under hela året och även under 2021, vilket innebär att 
systemet klarat av VBK:s ganska omfattande test.

Bakgrunden till önskemålet om att byta ut nuvarande låssystem in-
nebär 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 till-
gänglighet till nya områden t ex ramp eller bryggor, juniorverksam-

hetens 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 och nu är vi 
återigen i samma situation. Det är alltifrån borttappade nycklar till 
medlemmar som av olika anledningar inte lämnat tillbaka nyckeln 
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.

Kostnaden för låssystemet är tänkt att finansieras genom en in-
vestering i låscylindrar och infrastruktur. Nycklarna bekostas av 
medlemmarna.

Tappas en nyckel bort kan vi enkelt spärra den i nyckelsystemet och 
medlemmen får återigen betala för att få en ny nyckel. Detta in-
nebär att ingen utomstående kommer att komma åt VBK:s hamn-
område utan att göra rätt för sig.

Styrelsen och hamnkommittén har utvärderat flera olika lås-     
system vad gäller funktionalitet och driftsäkerhet. En aspekt har 
varit att systemet skall fungera i alla VBK:s nuvarande lås, alltifrån 
hänglås och lås på bryggor, till lås ute på Furholmen. Det sys-
tem som vi valt, har under året testats och befunnits fungera väl. 
Det har visat sig vara lätt att administrera och driftsäkert. 

Hamnkommittén och Styrelsen
Viggbyholms båtklubb
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Först och främst vill jag passa på att varmt väl-
komna vår nya medarbetare på hamnkontoret 
Anders Reuter till VBK. Anders tar över efter 
Mikael Dudas, som på egen begäran slutade i 
somras och nu har flyttat till Öland. Mer om 
Anders finns att läsa på annan plats i Vimpeln.
Välkommen!

För många är hösten slutet på båtsäsongen men 
för andra har den precis börjat. När båten är 
uppe på land är det hög tid att starta olika för-
bättringsprojekt inför kommande säsong. Själv 
proriterar jag i första hand båtens funktion och 
säkerhet, att något slutar fungera under somma-
ren kan förvisso alltid hända men med ett bra 
underhåll under vintern förbättrar chanserna att 
större problem kan undvikas. Ett exempel är att 
alla båtägare som har en båt med motor bör titta 
över sina bränslesystem. Gamla bränsleslangar 
bör bytas ut med jämna mellanrum och i och 
med att vi nu fått nya miljöbränslen som E10 
och HVO kan gummidetaljer i bränslesystemet 
vara en svag länk. Slangen kan vi värsta fall lösas 
upp eller spricka om den inte är av rätt typ. Nya 
slangar för fast installation skall vara brandtåliga 
och bör alltid uppfylla ISO standarden 7840, 
dessutom skall de vara specificerade för att tåla 
Etanol E10 och biobränsle så kolla noga vilken 
slang du köper om du skall byta slang.

Ett annat exempel är gasolslangar som är en 
färskvara och har en datumstämpel, en fem år 
gammal slang bör alltid bytas ut, ett tips är 
att göra böj-testet inför varje säsong. Om du 
böjer slangen och ser att den krackelerat eller 
har sprickor så bör den snarast bytas ut. Så sätt 
igång och förbättra båten, det har du igen nästa 
säsong.

Att miljön i våra hav är i fokus är ingen nyhet. 
VBK har sedan länge sett till att följa myndig-
heternas krav t ex har vi anlagt en spolplatta med 
en avancerad reningsanläggning för att undvika 
att förorena vår hamnplan eller det avlopps-

vatten som lämnar klubben. Sedan många år 
är tillsatsen av vissa miljögifter förbjudna i våra 
bottenfärger, men trots detta finns det båtar som 
målats för länge sedan som fortfarande läcker 
ut otillåtna mängder miljögifter som kan vara 
farliga för natur och människor. 

För komma till rätta med problemet har vi nu, 
via Täby kommuns miljökontor, fått i uppdrag 
att lämna in en plan för hur VBK:s båtägare skall 
sanera båtar där miljögiftet TBT (Tributyltenn) 
förekommer. TBT anses förövrigt som ett av de 
giftigaste ämnena som människan framställt. 
Konkret innebär detta att vi är tvingade att 
redovisa alla båtars bottenfärg samt mäta och 
analysera bottenfärger på alla äldre båtar som 
är tillverkade före 1996 och redovisa resultatet 
till myndigheterna. Vi kommer att starta detta 
arbete redan under hösten samt sätta en åtgärds-
plan som i slutändan innebär att inga båtar med 
TBT får finnas inom VBK:s hamnområde. Båtar 
med TBT kan saneras genom t ex renskrapning 
eller blästring men det är ytterst viktigt att av-
fallet tas om hand och skickas på destruktion. 
Mer information kommer!

Nu när vårt stora byggprojekt är i hamn och 
samtliga fasta bryggor, förutom piren, bytts ut 
till flytbryggor med Y-bommar och försetts med 
nya eluttag och belysning, har nu turen kom-
mit till piren. Vi kommer därför under vintern 
starta ett projekt med att byta ut belysnings-
stolpar och eluttag på piren så att standarden 
och säkerheten blir lika bra där som på våra 
nya bryggor. Pengarna hade vi hoppats kunna 
få från kommunen, men det ser kärvt ut så 
vi får förmodligen ta det från vår egen kassa. 
Information om detta och mycket annat kom-
mer på vårt höstmöte som vi hoppas, om inga 
nya Covidrestriktioner kommer, kan hållas live 
i klubbhuset. 
Vi ses!

Lars Lundbladh,
Ordförande Viggbyholms båtklubb 

Omslagsbilden
Plattläns.
Foto: Fam. Ingelström

Övriga bilder är från pixabay.com eller 
privata om inget annat anges.

Nästa nummer
Utkommer i december 2021.

Manus och 
annonsmaterial
Skickas till hamnkontoret eller maila till 
Carina Norberg, 
info@skargardskunskap.se 
senast 30 november 2021.

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

Kommande möten
Höstmöte 25 november 2021
Årsmöte 17 mars 2022

Redaktion
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

Nu har en ny 
båtsäsong börjat!

LEDAREN   ordförande har ordet
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Lite hamninfo

 

 

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. 

Förklaring av särskild avgift
I samband med faktureringen får vi många frågor om

mastavgiften, därför kommer här ett klargörande om denna:
Mastavgift tas ut av samtliga medlemmar med segelbåt i VBK:s 
hamn. Avgiften täcker klubbens kostnader för den infrastruktur 

som krävs för hantering av master såsom masthus, mastkran, 
vagnar och bockar. Avgiften är solidarisk och innebär att samtliga 

medlemmar med segelbåt har tillgång till masthanteringen vare sig 
masten förvaras i masthuset, hemma eller på båten över vintern. 

VBK behöver fler subliftförare 
och förmän

Är du själv intresserad, eller vet någon som skulle passa för dessa 
viktiga uppgifter i vår båtklubb? Hör av dig till

hamnkontoret@viggbyholmsbatklubb.se så berättar de mera!

Ett varmt tack vill vi rikta till er som har hjälpt till med
stort och smått i samband med höstens torrsättning. Något som är 
särskilt glädjande är att vi har några subliftförare och förmän som 

inte längre har någon båt, men som ändå trivs med 
gemenskapen i klubben och därför ställer upp och hjälper till 

vid sjö- och torrsättningar. Ett extra stort tack till er!

Inventering av båtbottenfärger i Viggbyholms båtklubb
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är den myndighet som 
inom Täby kommun svarar för tillsyn och miljöövervakning enligt mil-
jöbalken.

I miljömyndigheternas tillsynsarbete av båtklubbar har det i flera års tid 
runt om i Sverige pågått ett arbete med att få en överblick över miljöfar-
liga biociderfärger som eventuellt kan finnas på båtbottnar, framförallt är 
siktet inställt på förekomsten av det miljöfarliga giftet Tributyltenn (TBT) 
som sedan 1998 är helt förbjudet att tillsätta i båtbottenfärg. I insjöar har 
man redan förbjudit alla former av Biocidfärger innehållande miljögifter 
och krävt att alla båtklubbar och båtägare ska sanera sina båtbottnar från 
samtliga miljöfarliga båtbottenfärger.

Under sommaren har myndigheten i Täby meddelat båtklubbarna i Täby/
Vaxholm en plan för arbetet med att inleda sin tillsyn av eventuella lokala 
miljöskador som kan uppstå vid båtklubbarnas verksamhet, samt den risk 
som föreligger att verksamheten leder till överskridande av miljökvalitets-
normen. De båtar som har miljöfarliga gifter påverkar miljön negativt 
genom att läcka ut gifter som lagas i marken och bottensedimentet och 
som sedan kan påverka människor och djur negativit genom att t ex läcka 
ut i grundvatten eller påverka vattenlevande djur och organismer.

1989 förbjöds försäljning av bottenfärg innehållande TBT och sedan 
2008 gäller ett totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller 
TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek, det vill säga även fritidsbåtar.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd riktar i första hand in sig 
på att säkerställa att vi inte hanterar båtar med TBT. I detta arbete ska 
vi genomföra en pappersinventering för att se hur många båtar som kan 
vara i riskzonen för att vara målade med bottenfärg som innehåller TBT. 

Denna inventering skall utgöra grunden för vårt fortsatta arbete där vi 
måste kontrollera båtskroven genom mätning och provtagning. De båtar 
som befaras vara målade med bottenfärg innehållande TBT måste saneras 
innan de fortsättningsvis kan hanteras av klubben. 

Just nu pågår ett febrilt arbete med att ta fram en inventering av vårt båt-
bestånd och presentera en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Denna 
handlingsplan skall därefter godkännas av Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd.

De grova dragen i arbetet med handlingsplanen är att vi under denna 
vintersäsong sammanställer inventeringen av våra båtar och skickar in 
den till myndigheten innan den sista oktober. Under vintersäsongen 
2022-2023 kommer vi behöva genomföra mätningar på båtbottnar och 
därefter kommer berörda båtar behöva saneras eller på annat sätt avlägsnas 
från klubbens område. Tidsgränsen för när detta skall genomföras är ännu 
inte fastslagen men vi räknar med att detta arbete kommer att behöva 
starta rätt omgående.

Ytterligare information kommer löpande och meddelas alla berörda 
båtägare.

VIKTIGT!! 
Redan nu behöver du som båtägare i VBK rapportera in uppgifter 
om din båt. Vi har därför sammanställt ett frågeformulär där vi behö-
ver vissa uppgifter om din båt, bland annat båtens tillverkningsår, 
skrovmaterial, bottenfärg mm.  Du som båtägare skall redan ha fått 
information om var du hittar frågeformuläret. Uppgifts-inlämningen 
är obligatorisk och vi förväntar oss därför att du som båtägare snarast 
fyller i samtliga uppgifter om din båt.  

Styrelsen

Hur går torrsättningen till?
För er som ännu inte har sett vår fina informationsfilm som visar
hur torrsättningen går till hos oss i VBK, rekommenderas varmt

att ni tar en titt på denna. Filmen hittar ni  på hemsidan
(www.viggbyholms-batklubb.se) eller på Facebook 

(Viggbyholms Båtklubb).
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Tack Mikael!
De senaste fyra åren har Mikael Dudas jobbat på 
Hamnkontoret hos oss i VBK. Semestrarna har han 
alltid tillbringat i den älskade sommarstugan på Öland 
och när han nu fick möjlighet att flytta dit för gott, 
så var valet enkelt.

Vi vill rikta ett stort tack till Mikael för den här tiden 
och önska honom lycka till som ”Ölands-tok”!
 

Anders Reuter heter vår nye medarbetare, som tagit över efter
Mikael Dudas och som ska fungera som Mattes ”högra hand” på Hamn-       
kontoret. Många av er har säkert redan träffat Anders under september 
månad och förhoppningsvis fått hjälp med det ni haft funderingar över 
eller velat veta mera om.

Vimpelns redaktör besökte Anders på jobbet under en av höstens 
torrsättningsdagar, för att kolla in hur han har det på nya jobbet. Tisdag 
förmiddag betyder öppet på Hamnkontoret och redan tidigt på morgonen 
är det en strid ström av besökare med allehanda ärenden. Samtidigt ring-
er det nästan hela tiden i telefonen, men han verkar klara av att hantera 
frågorna och samtalen alldeles utmärkt. 

Det kanske inte är så konstigt, Anders är nämligen uppvuxen, eller upp-
fostrad kanske man skulle kunna säga, i VBK:s anda. Pappa Lars har tidi-
gare varit engagerad i båtklubbens verksamhet och familjen hade en Ship-
man 28. Redan som barn fick han hjälpa till att slipa, täcka, och masta på 
och av båten. 

Med Shipman 28:an utforskades Östersjön och framför allt Stockholms 
skärgård och sedan dess ligger båt-och sjöliv Anders varmt om hjärtat. 
-Jag har nog varit på de flesta öar, kobbar och skär som kan besökas i 
skärgården, berättar han. Ett minne som kommer upp är en seglats till 
Svenska Högarna, där de låg tillsammans med en del andra båtar, när 
vädret oväntat slog om och alla var tvungna att ge sig iväg. – Som jag 
minns det blåste storseglet sönder den gången, säger han. Men med revad 
fock löste det sig och vi kunde till sist angöra i en lugn hamn. 

(Här måste Vimpelns redaktör inflika att på den tiden sändes Sjö-             
rapporten i radions P1 några gånger per dygn och det fanns inga appar, 
där färgglada bilder visade frontpassager och vindprognoser. Helt enkelt 
en tid när en ”padda” var ett sorts groddjur!)

Utöver seglatser inomskärs blev det även ett antal längre etapper med slut-
destinationer såsom Öland, Åland och Finland. Att segla eskader var något 
hela familjen med glädje deltog i. Grundregeln var alltid att båten skulle 
framföras med seglen i topp och motorn var något man bara använde i 
undantagsfall. Maten tillagades ofta av torrvaror och konserver, då kylskåp 
inte fanns ombord. –All mat var på förhand inhandlad, packad och stuvad 
när vi väl kastade loss, säger Anders, och lägger till att skinka på burk med 

Välkommen ombord Anders!
kokt potatis och senap är något han än 
idag tycker är helt ok. 

Undertecknad har en lite annorlunda 
inställning till just skinka på burk och 
undrar därför om han är allätare? – Ja 
faktiskt, jag gillar nästan allt, utom is-
terband, svarar han och där är vi helt 
överens Anders och jag! 

Ett av Anders tidigare jobb var på Utö 
Värdhus. - Det var ett par roliga år där 
jag fick chansen att prova på en rad 
olika roller såsom vaktmästare, recep-
tionist och kökshjälp, säger Anders.  
I rollen som vaktmästare var det allt som oftast praktiska göromål som 
skulle utföras, som att klippa gräs, hämta varor vid kajen, samt laga och 
reparera trasiga föremål (som i vissa fall hade gått sönder via någon lätt 
förfriskad hotellgästs otur). Jobbet i receptionen innebar i sin tur en hel del 
kundkontakter med bokningar, förfrågningar och mottagande av gäster, 
inte helt olikt arbetet hos oss i VBK alltså. Att han har en stor datorvana 
och tänker i kreativa banor för att hitta lösningar, är något som också pas-
sar väldigt bra i en båtklubb. De senaste åren har Anders varit egenföreta-
gare, med allt vad det innebär att driva verksamheter framåt.

Som många andra VBK:are har Anders firat midsommar på Furholmen, 
även om det idag är många år sedan sist, och det blir säkert ett kärt åter-
seende den dag han kommer dit igen. Den egna familjen består av fru och 
två barn, fem respektive tre år, så det har inte blivit tid över till att skaffa, 
eller fundera på att skaffa, båt ännu. Anders berättar att de har provat 
sig fram med husvagn, först en hyrd och sedan en egen, som dock såldes 
rätt kvickt efter årets semester. –När det kom till kritan var husvagn inte 
riktigt vår grej, men nu kanske det kan bli en båt så småningom, hoppas 
Anders. Förutom att bygga, renovera och installera saker och ting, gillar 
han även sportiga aktiviteter. Skidor (några Vasalopp!), långfärdsskridskor 
och golf är några exempel. Och så innebandyn på torsdagar klockan 20, 
den är helig!

Vi hoppas att du ska trivas hos oss i VBK!
Carina Norberg
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Torrsättnings-tisdag i hamnen

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

www.bsmarin.se08-400 206 63 - info@bsmarin.se -
7

När Vimpelns redaktör kommer ner till vår 
sömniga hamn en mulen och blåsig tisdags-
morgon, är Hamnkapten Matte redan på plats 
sedan ett tag. Det är mycket att fixa med, även 
om det bara är 17 båtar som ska torrsättas idag. 
Framåt 7-snåret börjar det röra sig på bryggor 
och båtar, några kommer in i korridoren utan-
för Hamnkontoret för att kolla listorna med 
turordningen och en medlem påpekar att det är 
slut på dasspapper på muggen. Matte sätter dit 
en ny rulle papper på väg mot nästa uppgift, 
traditionsenligt är han iklädd shorts trots den 
kyliga morgonen. Kaffekorgen till sub-förarna 
är preparerad och vagnarna med västar och hjäl-
mar är på plats, snart är klockan 8.

Leif har kommit på ett fiffigt sätt att säkra 
stöttorna på segelbåten och vill gärna 
ventilera saken med Matte, så det blir ett 
besök på HK innan torrsättningen.

Klockan 08.00 är det dags att kolla av så att alla 
är på plats. På helgerna startar man redan 07.00, 
så detta känns nästan som sovmorgon och alla var 
närvarande dessutom!

Innan utplaceringen av vaggor och bockar kan 
börja, går Matte igenom hur man mäter och 
markerar var dessa ska placeras. Sedan är det dags 
för arbetslagen att skrida till verket.

Idag ska vår sub-förare Åke ha med sig en 
praktikant. Det är Mia som ska ”övningsköra”
och allt går som på räls!

Subliftens fjärrkontroll har många knappar 
att hålla reda på.

Så är det dags för dagens första båt att få påbörja 
resan mot vintervilan. Sidvinden gör att det är 
lite trixigt för båtarna att komma in till bryggan. 

Flippern Marias ägare konstaterar att han borde 
ha varit ute mera denna vackra sommar. Men 
botten ser fin och snäckfri ut!

Från Anders på Hamnkontoret har 
Vimpeln fått några fina bilder som 
illustrerar några av momenten under 
torrsättningen. 
Vissa dagar har man tur och får njuta 
av solen, andra gånger spöregnar det. 
Tack för bilderna!

Trots den blåsiga arbetsmiljön på bryggan, 
är de som fått arbetsuppgifter där nöjda med 
att torrsätta på vardagar. – Då är det lugnt och 
behagligt!

Så är det dags för Johan att ta upp Stimmaren, 
klubbens enda ångbåt.

Sven måste självklart övervaka torrsättningen av 
Stimmaren, det är nämligen han som byggt den 
fina lilla ångbåten!

Vid spolplattan får sub-förarna ta det lugnt ett 
tag medan båtägarna spolar rent sina bottnar. 
Sina fjärrkontroller håller de dock hårt i.
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Det roligaste Vimpelns redaktör vet, är när det kommer in bidrag till tidningen!
Här berättar Lina och Sixten om en riktigt lyckad helg när de tältade på Furholmen. Trots att de 
valde gräsmattan vid sandstranden som campingplats, var det inte en enda myra som följde med 
hem. Tack Lina och Sixten för att ni delar med er av ert sommaräventyr!

En helg i början av sommaren åkte vi ut med mamma och pappa till Furholmen. 
Vi skulle ha en mysig helg tillsammans. Vägen dit var ok fast när vi var jättenära så tog bensinen 
slut i tanken på vår öppna motorbåt (som inte är så stor). När vi skulle byta till den andra tanken så 
startade den inte igen. Men till slut funkade det. Då kändes det jättebra. 

Vi kom fram sent på kvällen. När vi kom fram skulle vi sätta upp tälten. Vi har bott i tält förut men 
det kändes mysigt och roligt att sova i tält hela helgen. Det var lite svårt att hitta tältplats, men till 
slut valde vi en som låg nära båtarna men ändå avskilt. Vi sov bra i våra sovsäckar. 

När vi vaknade på morgonen var det redan varmt i luften. Mamma och pappa tog ett morgondopp 
på Lill-Furis innan vi gick upp. Vi hade med oss frukost som vi tillagade på stormkök på bryggan. 
Jag, Sixten, hittade snäckor som man kunde ha som lösnaglar. Dom satt faktiskt på en stund innan 
dom ramlade av!

Efter frukosten utforskade vi ön. Vi hittade mycket skog, en lekpark, en dansbana, bastu, dass, grill-
plats, förråd och längst bort släta, mjuka badklippor och en trappa där man kunde gå ner i vattnet. 
Det var fin utsikt över vattnet som glittrade i solen!

Vi tog på oss badkläderna och la oss på klipporna i solen. Efter en stund gick vi och badade i glitter-
vattnet. Det kom lite folk då och då men mest var vi alldeles ensamma. Vattnet var ganska svalt men 
uppfriskande. Det var helt klart och man såg mycket tång och sjögräs. Jag, Sixten, hittade en liten 
pool där jag tog upp sjögräs som jag kastade på pappa. Han försökte kasta på mig men lyckades inte. 

Vi gick tillbaka till bryggan och gjorde lite lunch och pratade med de andra som var där. Det var 
några segelbåtar och några motorbåtar där. När vi hade ätit rodde vi runt ön med en roddbåt. Det 
var lite svårt att ro vid grunden men det var mysigt och fridfullt. När vi hade rott klart gick vi tillbaka 
till badklipporna. Då kom jättemånga vattenskotrar, typ 50 stycken, det var nog ett lopp de var med 
i. Det lät jättemycket och det kom många vågor. 

På kvällen gjorde vi tacos på stormköket och myste vid bryggan. Det var en fotbollsmatch men den 
tittade vi inte på. När vi hade ätit gick vi och bastade. Det var jättemysigt! Vi gick ut på en spång från 
bastun och ut på bryggan och hoppade i vattnet för att svalka av oss. Sen gick vi och la oss. Vi hade 
flyttat ett tält så att det blev plattare mark under och skugga på morgonen. 

Dagen efter vaknade vi av fåglarnas sång och av solen. Jag, Sixten, följde med till Lill-Furis där 
mamma och pappa tog morgondopp. Carina hade klippt gräset jättefint under spången dit. Vi hit-
tade jättefina stenar där. Alla utom jag, Linn, hade fästingar på sig efteråt. 

Vi hängde vid klipporna hela dagen, vi njöt, badade och lekte och kastade sjögräs på varandra. Det 
var jätteroligt när de fastnade på pappas mage! På eftermiddagen så packade vi ihop tälten och sak-
erna och sen började vi bege oss hemåt. Det var roligare att åka dit än att åka hem, det var väldigt 
mycket båttrafik på hemvägen. 

Det var en jättemysig helg och vi vill gärna åka tillbaka till Furholmen. 
Det vi minns mest är klipporna och den fina naturen. Det kändes som ett äventyr att vara där!

Linn, 11 år och Sixten, 7 år
Ingelström 

Foto: Familjen Ingelström

Sommaräventyr på Furholmen
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Furis i vintervila
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När vi tänker tillbaka på sommarens båtfärder, 
är det oftast de fina kvällarna, härliga seglat-
serna och sköna baden vi kommer ihåg. Men 
allting har en baksida och ibland händer det 
totalt galna saker. Här kommer några exempel 
på redaktörens sommaräventyr:

Blåsig låsning
Vi startar i sol och svag medvind från Mellan-
fjärden mellan Hudiksvall och Sundsvall, målet 
är tänkt att bli SXK:s fina lilla hamn Lill-Lubban 
ca 20 distans bort. När vi närmar oss har det 
börjat blåsa rejält och vridit över på sydost, vilket 
innebär ganska otrevlig sjö från havet. Vi vågar 
inte angöra kusten i hög sjö utan seglar vidare 
med fulla segel norrut. I Brämösund ökar vinden 
ännu mer och ett åskväder ligger in över Sunds-
vall och lurar, här kan vi i alla fall stagvända i 
sjö-lä och få undan storseglet. Sedan börjar det 
spöregna! Vi fortsätter för motor med kurs mot 
Härnösand och jag går ner för att ta på mig regn-
stället som hänger på främre toaletten. 

För att komma åt kläderna måste jag stänga toa-
lettdörren, gå in i duschkabinen och öppna en 
garderob. Att vara där inne är som att befinna 
sig i en torktumlare, båten gungar åt alla håll, 
man håller på att ramla hela tiden och vill bara 
komma ut därifrån! När jag är klar och ska öpp-
na toadörren igen, så går det inte att trycka ner 
handtaget. Nu är paniken nära och det tar en bra 
stund innan jag ser den förargliga lilla låsknap-
pen som man tydligen lätt kommer åt av misstag. 
Några blåmärken senare lyckas jag till sist ta mig 
upp till sittbrunnen, men i den allmänna oredan 
glömmer jag såklart att berätta om låsknappen.  
Jag avlöser Freddie vid ratten och han går ner 
för att byta om, varvid exakt samma sak händer 
honom. Han blir sittandes på toastolen ett tag 
innan han lyckas lista ut hur han ska få upp dör-
ren, men vågar sig inte på att hämta torra kläder 
eftersom han är rädd att slå sönder både sig själv 
och glasdörrarna till duschkabinen.

Efter 8 timmar och 53 sjömil förtöjer vi i 
Härnösand, allt är dyngsurt och det spöregnar 
fortfarande! En mysig dag på havet helt enkelt.

Botten-napp
Helt plötsligt blev det en snabb svängning från 
sommarväder till nordvästlig kuling. Vi ligger 
tryggt på svaj (utanför Tomas Ledins stuga) i 
Lövvik på Höga kusten, men inser att den hårda 

Sånt här händer bara inte!
NW-vinden kommer att fortsätta flera dagar 
framöver. Vi bestämmer oss för att utnyttja vin-
den och segla söderut, men inte förrän nästa dag. 
Idag ska vi bara segla nerför Ångermanälven och 
lägga oss på svaj vid Lustholmen, Härnösands 
SS fina klubbholme. Där blir det hyfsat lä och 
känns bra ända tills vi ska lägga ankare, det är 
något fel på det elektriska ankarspelet fram. 
Nåväl, vi lägger akterankaret och ser till att äta 
oss mätta och sedan lyckas vi till sist få ankarspe-
let att fungera. Då så, bara att ankra om, upp 
med akterankaret och i med det främre, enkelt 
kan tyckas. Ankarspelet bak kämpar och kvider, 
orkar inte riktigt. Till sist får vi upp ett TRÄD!!! 
Det är ca 10 meter långt med grova grenar, tungt 
efter decenniers vistelse på botten. Inte nog med 
det, vår ankarlina har snurrat ett varv runt en av 
grenarna och där sitter även en stock inlindad, 
själva ankaret är säkert 10 meter längre ner. Det 
blåser satan och trädet vispar runt under båten, 
kring roder och propeller. Vad göra? -Har vi 
någon såg, undrar jag, men det finns ingen om-
bord. Som tur är har jag köpt en ny vass köks-
kniv och efter att ha sågat med den länge och väl 
kan jag sparka av grenen och vi är lyckliga när 
vi ser trädet återförenas med havsbotten. Men 
man får aldrig vara glad särskilt länge. Under vår 
operation har båten drivit ner mot en gammal 
militärbrygga och vi vet att där finns en elka-
bel tvärs över viken. Ja då, självklart, ankaret har 
fångat kabeln. Vi det här laget är jag inte bara 
trött och less, utan också förbannad, vilket ger 
mig kraft att med båtshaken lyfta av kabeln från 
ankaret. Tyvärr gick båtshaken inte att lyfta av 
från kabeln sen, utan den fick följa med ner till 
botten. Hade jag orkat tänka hade jag lagt en 
dubbel lina runt kabeln och lyft, men det är lätt 
att vara efterklok. Numera har vi en fin hopfäll-
bar bågsåg ombord, en present från en god vän. 
Och båtshakar hade vi två av!

Möte med Elvis
Det är midsommarnatt på KSSS Lökholmen och 
klockan närmar sig 01.30. Innan jag kryper till 
kojs passar jag på att besöka toaletten vid bastun. 
Alla sover på ön, men partyt i Sandhamn hörs 
såklart. När jag kommer ut från toan, börjar jag 
fundera på hur mycket jag har druckit. Där står 
nämligen en mörkhårig indianliknande kille i 
50-års åldern med stora svarta solglasögon (OK, 
jag vet att det är ljust hela midsommarnatten), 
glitterkavaj och blanka myggjagare, han ser ut 
som Elvis Presley. På Lökholmen, mitt-i-natten! 
Han undrar var båten till ”The Party-island” går 
någonstans. Han är jet-laggad och har somnat, 
varvid kompisarna åkt över till Sandhamn, nu 
är han på G igen och vill åka dit med Baljan. Jag 
förklarar att beställningsturer finns, men de är 
ganska dyra och hur ska han förresten komma 
tillbaka till sitt boende i seglarlägret igen, frå-
gar jag. Det verkar inte vara några problem för 
denne amerikan som var på sitt första besök i 
Stockholms skärgård. Finns det helikoptrar? un-
drar han. Jag ger honom numret till Baljan och 
går och lägger mig!

Carina Norberg

Dimman låg tät över Gälnan när det var dags att 
göra iordning Furholmen inför vintern. Det var 
inte bara vår flitiga Furholmsgrupp som jobbade 
på ön denna gång, utan även spindlarna hade 
lagt ner ett jättejobb på att skapa en ”trollsk” 
stämning i skogen! 

Hjälp det brinner
Den 19 juli hände det som bara inte får hända, 

se Facebook-inlägget:

De som inte kom ut med egen båt, hämtades 
vid parkeringen på Östra Lagnö och dök plöt-
sligt upp som från ingenstans i tjockan. Alla vi 
medlemmar som har haft det bra på Furis i som-
mar vill tacka er som hjälpte till under helgen, ni 
är guld värda!

Foton: Britt-Marie B och Erik Å

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

info@doghousemarine.se • doghousemarine.se

Hös ten
Nu sjunker temperaturen, stormarna sveper in!

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
DOGHOUSE MARINE AB
556685-5341 |  2021-10-05

VI LEVERER AR:
UPPTAGNING: Tänk nu till in 
för våren. Var det något som inte 
fungerade bra med riggen. Små 
fel kan skapa onödigt mycket 
problem men kan gå lätt att fixa.

RIGG: Se nu 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:  Om ni har planer på att 
investera i något nytt till våren, 
var inte rädda för att fråga oss. 
Vi har bred kunskap och stort 
utbud.

RIGGVERKSTAD: I fjol utökade 
vi vår riggverkstad och i år har 
vi även utökat butiken.

Avmastning • Påmastning • Master 
• Bommar • Vant • Stag • Fall • Skot 
• Trim • Block • Furling • Splitsning 

• Vinschar • Suggor • Schakel •
Avlastare • SMF • Mantåg •
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Återigen succé för vår seglarskola i somras!
Intresset för seglarskolan var även i år väldigt stort. Grupperna i 
de mest populära veckorna blev fulla på mindre än en timme efter 
att anmälan öppnade den 1 mars. Tyvärr var det så många som 80 
barn som stod i kö och som vi aldrig kunde erbjuda någon plats. 
Vi vill, men kan inte ta emot fler än vad vi gör då vi aldrig tum-
mar på säkerheten. Det måste finnas tillräckligt med ledare och 
följebåtar baserat på hur många barn vi har på vattnet. 

Det var fler än 220 barn som fick möjlighet att segla med oss i 
sommar. Verksamheten har anpassats till Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer genom att bland annat ha samling i mindre 
grupper och all verksamhet utomhus. Återigen får vi mycket 
beröm i den utvärdering som skickas ut till föräldrarna efteråt och 
de fina orden handlar uteslutande om hur bra våra ledare är. Stort 
tack alla fantastiska ledare för denna sommar! 

Träningsverksamheten
Under hösten har vi kört träning fyra dagar per vecka fram till 
dess att det blev för mörkt på vardagskvällarna. Alla grupper har 
seglat på söndagar, e-jolle på tisdagar, optimist på onsdagar och 
C55 på torsdagar. Det är härligt att se all aktivitet på hamnplanen 
och allt fler föräldrar som engagerar sig – även om vi behöver 
ännu fler föräldrar som hjälper till. Med totalt 40 båtar i verksam-
heten, finns det alltid något som behöver fixas. 

Nu har vi 4 e-jollar i klubben för de barn och ungdomar som vill 
fortsätta segla efter att de växt ur optimisten. Den verksamheten 
växer och under hösten har vi även varit iväg vid två tillfällen och 
tävlat i e-jolle. 

Optimistgruppen är uppdelad på två grupper – efter erfaren-
hetsnivå. På det sättet kan vi utmana barnen till nya kunskaper 
anpassade efter varje barns förmåga. Det är härligt att se att de 
barn som tidigare hade svårt att hålla balansen i båten när de satt 
ner, idag med lätthet kan stå upp och segla, som en träning i att 
hälla balansen. 

C55-gruppen har också utvecklats fantastiskt fint. Nu hissar de 
spinnaker i den mer erfarna gruppen och vi har haft möjlighet 
att ha ledare som följer med i båtarna och instruerar ombord. 
Det har blivit ett mycket bra resultat där alla barn lär sig de olika 
positionerna ombord. 

Kaféet
Tack alla medlemmar som lämnat termos och matsäcken hemma 
och istället har stöttat vår verksamhet genom att handla i kaféet 
nu i höst – och tack alla föräldrar som ställt upp och bemannat. 
Kaféet är en viktig inkomstkälla för oss, för att kunna hålla nere 
kostnaderna för våra juniorer. 

Hjälp oss gärna att hålla ett öga på vår utrustning
Släng gärna ett extra öga åt vårt håll när ni passerar våra bodar och 
båtar, men än mer när ni går nattvakt. Titta gärna till så att allt 
verkar vara i ordning och att inte något ser ut att ha försvunnit. 

Hälsningar från Viggbyholms jolleseglare

Hej alla juniorer, föräldrar & medlemmar!   
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Se över ditt drev under vintern, innan det kanske är för 
sent och det inte går att reparera. Ett nytt drev kan kosta 
från 90.000 kronor och uppåt..

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 analyserar oljan som talar om status och om det 
är dags att byta packningarna eller andra slitdelar i drevet.
Vi kan även ombesörja riktning av propelleraxlar, propel-
lerservice, 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 ersättningsprodukter.

Vi tar även hem Volvo Penta originaldelar till din motor.
Har du elproblem med generator eller startmotor, har vi 
både original och alternativa produkter att erbjuda.

Vi har även begagnade drev och drevdelar till Volvo Penta.

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

Enhagsvägen 3 • 187 40 Täby
Vid besök, ring innan så vi ej är ute på jobb.

Telefon  08-768 00 75

Välkommen önskar Lasse & Magnus

10% rabatt
på drevservice

oktober 2021-mars 2022

www.drevservice.se

Hur pratar man ”Ombordska”?
Ibland vore det mycket enklare om saker ombord på båten hette likadant 
som på land, men nu är det ju inte så, väggar heter skott, golv heter durk 
och kök heter pentry. För att inte tala om styrbord och babord istället 
för höger och vänster.

När man svänger så girar man och när man stuvar så packar man undan 
alla saker. För att inte tala om att länsa, vilket kan vara att tömma båten 
på vatten eller att segla med vinden, en viss skillnad på aktivitet!

Nättidningen DagensBåtliv.se har tittat närmare på några ord som ofta 
används felaktigt. Här hittar ni ett antal klargöranden från Bengt Ut-
terström som har koll på båt-språket:

”Man bunkrar inte mat och toalettpapper. Det hamstrar man, om 
det provianteras för lagerhållning.

Att bunkra är att fylla diesel. Bensin och vatten tankas. I kölskarpen för-
varas konserver och dryck på plåt eller plastflaska. Glasflaskor kan vara 
olyckligt att lägga i kölskarpen eftersom kölsvinets uppstickande kölbultar 
kan krossa dem när båten rullar. Utrymmet heter alltså kölskarp. Köls-
vin är ett längsgående förstärkningstimmer som kölen är bultad i.

När vi förtöjer båten gör vi det med en lina eller ett rep. Tampen är änden 
på linan, sluttampen. “Ge mig tampen” och du får änden på linan eller 
repet.

Ankrar vi på svaj fäller vi ankaret. Att kasta ankare är att lämna det till 
återvinningscentralen. Innan ankring angör vi kusten om vi kommer från 
havet. Sedan anlöper vi ankringsviken eller en hamn. Lägger vi till mot en 
klippa eller kaj, så förtöjer vi vid den.”

Källa: DagensBatliv.se, Bengt Utterström

Vill du bli ledare/tränare inom 
VBK:s juniorverksamhet? 

Vi söker ledare och jolletränare inför 2022 
Intresset för vår seglarskola är rekordstort och den återkoppling vi får 
från föräldrar och deltagande barn är 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 be-
hov 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 

På DagensBåtliv.se kan du läsa många intressanta artiklar om nya 
båtar, tillbehör, navigation och seglatser, ja allt som har med båtliv 
att göra helt enkelt! 
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Släpjollarna
Samtliga släpjollar på jolleområdet/stockarna ska 
vara borta senast den 31 oktober. Jollen kan med 
fördel ligga under båten om ni inte vill ta hem den. 

Hyrda trailerplatser 
på stora planen
Avtalet för hyra av trailerplats gäller fram till 2 okto-
ber.  Efter detta datum ska samtliga trailers vara bor-
ta från planen, då vi måste förbereda inför torrsätt-
ningen. Uppställning på lilla planen får endast ske 
på anvisad plats, och dessa platser är endast avsedda 
för vinteruppställning av båt på trailer!

Vaggbacken
Första veckan i november är det storstädning i vagg-
backen. Allt material som ligger kvar kommer att 
städas bort för att sedan kastas. 

Märk press, bockar och pallning
Alla båtar som står uppställda ska vara tydligt märk-
ta 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 till-
syn då och då, så ta en promenad ner till hamnen 
och titta till din båt.

Egen torrsättning
Du som tar upp båten själv och har plats på hamn-
planen, kontaktar Hamnkontoret för att få plats 
anvisad. Avtalet för bryggplats gäller till 31 oktober.

Du som mastar av din båt 
Efter den 23 oktober skall alla master vara borta från 
samtliga tillfälliga mastuppläggningsplatser inom 
Hamnområdet. För inläggning av master utanför 
ordinarie tider till en kostnad av 200 kronor, kon-
takta Hamnkontoret för tidsbokning.

Hushållssopor
Under sommaren har många, av bekvämlighetsskäl 
kan man anta, dumpat sina soppåsar i hamnens pap-
perskorgar. Eftersom hålen till papperskorgarna är 
små har man lagt mycket energi på att trycka ner 
påsarna. Vi har blå containers vid parkeringen som 
är till för denna typ av avfall.

Hösthälsningar
från Matte & Anders

Viggbyholms Båtklubb
Hamnvägen 1, 183 57  Täby

Telefonnummer
756 32 08 Hamnkontoret

Hemsida: 
www.viggbyholmsbatklubb.se

E-mail: 
hamnkontoret@viggbyholmsbatklubb.se

Kansliets öppettider/telefontider: 
Måndagar 13-16 (april - oktober)  
Tisdagar kl. 9-12
Torsdagar kl. 14-19

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.

Att båten står på land, innebär inte att man helt kan glömma bort den tills det våras igen, 
utan man är faktiskt båtägare även vintertid. Här kommer lite tips om vad som är viktigt 
att komma ihåg inför vintern. Några av tipsen är mest för din egen eller möjligen för ditt 
försäkringsbolags skull, medan andra är till för att dina klubbkompisar inte ska råka illa 
ut!

g Ta hem allt stöldbegärligt

Varför? Självklart vill du inte bli av med elektronik, drev, motor, propeller eller annan dyrbar 
utrustning. Tjuvarna tar inte vintersemester. 

g Ta in förtöjningsgodset från bryggan

Varför? Inga tampar, linor, fjädrar eller schackel mår bra av att tillbringa vintern i snö och is 
på bryggorna, dessutom ser det slarvigt ut. Var rädd om dina prylar, ta hem tvätta och smörj 
upp, så blir du glad när det är dags för sjösättning!

g Dra alltid ur och samla ihop din elkabel

Varför? Varför? Kablar som ligger kvar på marken, gör att det inte går att snöröja i gångarna 
mellan båtarna och då blir det svårare för alla att ta sig fram till sin båt.  När ni lämnar båten 
skall alltid kabeln dras ur, lindas ihop och tas tillbaka till båten.
Tänk på att enbart jordade elkablar får användas och se till att eventuella förlängningskablar 
är oskadade och godkända för utomhusbruk. 

g Titta till båten under vintern

Varför? Stöttor och spännband behöver regelbundet ses till och vid behov justeras under 
vintern. Vind och nederbörd kan göra att markförhållandena ändras och att stöttorna måste 
dras åt mot båtens botten. Kolla samtidigt att eventuella spännband inte slackar och passa 
på att skaka bort snö från presenningen, så slipper du riskera att täckställningen rasar ihop.

g Lås fast stegen

Varför? En olåst stege ger tjuvar tillfälle att besöka inte bara din båt, utan även grannbåtarna. 
Det ligger alldeles för många stegar som inte är fastlåsta under båtar i hamnen. Ett tips är 
att skaffa ett vajerlås/kombinationslås, så slipper du hålla reda på nycklar. Kostar en 50-lapp 
på exempelvis Jula.

g Håll ögon och öron öppna

Varför? Om vi bryr oss om andra och varandra, blir det svårare för obehöriga att vistas i 
hamnområdet. Säg hej och prata lite med dem du träffar, oftast är det en klubbkompis!

√ Checklista inför vintern! 

Vy över Värtan
Smått & gott från hamn och hav

15

Pålstek
Ingela, som trollar 
fram all layout i 
Vimpeln, hittade 
denna fina pålstek 
vid Forsviks slussar 
längs Göta kanal. 
Träna på den i 
vinter!

Kräftköret 2021   
Från Kåre Larsson, Kraftkörets ”Ständige ar-
rangör” kommer en liten rapport från årets 
Kräftkör:
I år blev vi fem båtar. En liten förbättring sen 
förra årets fyra deltagare. Det blåste på rätt så 
bra omkring sydväst så första båt i mål seglade 
de knappa arton distansen på 2 timmar och 25 
minuter. Som vanligt blev det prisutdelning på 
bryggan med fina priser skänkta av SeaSea i 
Täby. Sen blev det lite blött ovanifrån ett tag så 
vi beslöt att sitta under tak på dansbanan och 
avnjuta våra kräftor med tillbehör. Lite blåsigt 
var det men stämningen var förstås ändå på 
topp. Årets Rookie var Anders i Zephyr som tog 
en hedrande 3:e plats!

På Arholma finns det katter
som inte förstår faran med en väg!

Inte så kul att heta Björn
när man besöker Galtström!

Batterilådan 
Vi har under många år haft ”besökare” i hamnen 
som plockat med sig båt-batterier som lämnats 
till återvinning i vår fina låda utanför Miljöma-
jan. Nu har ”besökarna” gått ett steg längre och 
helt enkelt tagit med sig hela lådan! Pga detta 
finns inget foto att illustrera med. Lämna era 
batterier på återvinningsstationen framöver.

Resultat Kräftköret 2021
1. Johanna och Magnus Stenhols i Rival 2.23.00
2. Kåre Larsson i Action 2.28.57
3. Anders Öhlander i Zephyr 2.35.22
4. Anders Stenhols i Ylvali 2.38.38
5. Matte Olsson i Elanora 2.44.06

Tack Kåre, för att du håller i detta trevliga 
arrangemang!

Från Heléne och Gunnar på Hilda, kommer 
en tydlig instruktion om hur man får parkera, 
alltså inte på stigen. Hur svårt kan det vara? 

Vi tackar för bilden och hoppas att folk fattar!
På en av krogarna i Öregrund påpekas att det 

finns annat än Covid som smittar!

Skyltar   
Även denna sommar har det
dykt upp några roliga skyltar:
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27 - 31
oktober!

Hej alla kära kunder
och tillika VBk:are!
Första säsongen avklarad i nya lokalen o vi 
hoppas ni trivs lika bra som vi gör med den nya 
butiken. Pandemiåren har varit en utmaning 
för oss gällande att hålla butiksmiljön trygg 
och säker, vi hoppas och tror att vi har lyckats 
med detta arbete. Trots att begränsningarna 
nu är borta så är det ändå viktigt att vi alla 
hjälps åt att fortsatt hålla avstånd för att mins-
ka ev. smittspridning. Under hösten och vintern 
kommer vi fortsätta arbetet med att förbättra 
butiken inför säsongen 2022.
Varmt välkomna! /Jon med personal

Vi har allt för båtupptagningen i butiken!

 Se alla kampanjpriser på vår hemsida www.seasea.se

REA-DAGAR
hos SeaSea!

Öppettider
Mån-Fre 10-18
Lör 10-15
Sön 10-15 (tom 31/10)

FRÅN
3750:- 

Art: 75352

PRESS & SON
Motorbåtsbockar som är mycket lätta att 
justera tack vare skjutbara sidostöd.
Klara båtar upp till 11 ton*.
Rekommenderas av de
flesta båtklubbarna.

*Stora Bocken med Mittstöd Ultra.

Art: 75321

FRÅN

1 495:- 
Ord: 2 390:-

STÖTTA

Art: 7091

KAMPANJ

319:- 
Ord: 349:-

VAKE 4L

Art: 20755

KAMPANJPRISER GÄLLER T.O.M 25/10-2021

Art: 7078

KAMPANJ

379:- 
Ord: 499:-

GLYKOL

BÅTSTÖTTA LCFG
Demonterbar. Galvaniserat stål.

OLJA VOLVO PENTA
15W/40 5 Liter

VOLVO
15w/40
539:- 

VAKE ANTIFROST
Miljövänlig 4 Liter

GLYKOL PROPYLEN
Miljöglykol 4 Liter

VÄLKOMNA
IN TILL OSS!

Kampanjerbjudande från Nordens största butikskedja för båttillbehör!


