
Ordförandes ord 
Nu ser vi ljuset i tunneln efter covid – vi har två mycket annorlunda båtsäsonger bakom oss. Vi håller 
tummarna för att båtsäsongen 2022 ska återgå till det normala och att vi kan träffas & umgås genom 
alla våra aktiviteter igen. Båtintresset är fortsatt på topp och kön för att få en båtplats i Näsbyviken 
växer ständigt. 
 
Fokus på miljöfrågorna ökar också och klassisk bottenmålning av båtar verkar snart vara något som 
hamnar i historieböckerna. Vi har precis som andra klubbar och marinor mätt förekomsten av TBT i 
bottenmålningen och gör nu allt vad vi kan för att hjälpa det 30-tal båtägare som snabbt måste vidta 
åtgärder mer information kommer fortlöpande. 
 
Vi i styrelsen ska göra allt vad vi kan för att tillvarata medlemmarnas intressen samtidigt som vi själva 
ska tänka kreativt hur vi kan fortsätta utveckla vår fina båtklubb – kom gärna med uppslag till 
utveckling och förbättring! 
 
Nu håller vi tummarna för att gamla traditioner kan återupptas & att vi kan fortsätta utveckla 
Näsbyvikens Båtsällskap – vi lägger pandemin bakom oss och blickar framåt! 
 
Med båthälsningar 
 
Roger Alm 
Ordförande 
 

Ekonomi 
2021 har varit för många, påfrestningarnas år med stängda gränser, stängda barer, restauranger mm. 
Som om inte det var nog har vi tvingats att bära mask och ta sprutor. Jag konstaterar att det är första 
gången jag gillar människor som är negativa och luktar sprit mitt på dagen. 
För oss som båtklubb har det inneburit en ökad efterfrågan, fler i kö, fler på klubbholmen och fler i 
hamnen.  
Vi har fått våra elektriska grindar och fixat till det sista på Bastun ute på klubbis, likaså en familj-SUP. 
Året som sådant ur ekonomiskt perspektiv har varit relativt normalt utan stora överraskningar. 
Elpriset är väl egentligen det enda som sticker ut. Intäkterna ligger i paritet med förra året, 
visserligen överlappade Nils och Lars lite, men i det stora hela har vi en sund ekonomi utan att lägga 
pengar i ladorna. Vi i styrelsen och ni som klubbmedlemmar tog för många år sedan ett beslut att 
varje generation skall finansiera sig själv. Detta medför att vi försöker att få vår ekonomi i princip gå 
jämnt ut varje år och fortsätter så. 
 
Håkan Fritz 
Kassör  
 
ÅR 2021 
 

 
Rapport hamnen 
Tack vare våra fantastiska funktionärer flöt både sjösättning och upptagning helt enligt plan och utan 
incidenter. Traktorer och vagnar (varav en ny 4-tonsvagn) fungerade bra, stort tack till våra 
funktionärer som underhåller dessa på ett föredömligt sätt. Under båda dessa perioder har Olle 
Hermanson bistått mig vilket tillför kompetens och fler ögon för maximal säkerhet. 
På grund av Corona hade vi speciella förhållningsregler och serveringen vid upptagningarna sköttes 
av restaurang Triften denna gång så att hanteringen blev ”coronasäker”. 
En stor eloge till våra medlemmar som visar ett stort engagemang och omsorg om vår klubb! 



 
Ny kanslichef 
Nils Fickler gick under hösten 2021 i pension och Lars Ericson tog över som kanslichef 1 oktober, Lars 
och Nils gick dubbelt under september för att överlämna alla rutiner till Lars 
 
Miljöutveckling 
Miljöarbete är prioriterat i NBS. Båtbottentvätten i hamnen används flitigt och allt vatten från 
bottentvätt på land filtreras i vår filteranläggning och analyseras. Vi hoppas att våra medlemmar 
kommer att tänka ännu mer på miljön och använda vår båtbottentvätt istället för att bottenmåla. 
Filteranläggningen som filtrerar vattnet från spolplattorna har fungerat bra och byte av torvfiltret har 
genomförts under hösten. Vattenanalyserna visade att vi håller oss gott och väl under gränsvärdena 
vad gäller utsläpp. Vi har fortfarande enstaka båtägare med blödande bottenfärger som uppmanats 
att byta bottenfärg alternativt ta bort färgen och börja båtbottentvätta till nästa år. Under hösten 
2021 så har ca 100 båtar mätts för TBT och då har det identifierats, plan för de båtar med TBT har 
påbörjats och har av Täby Kommun givits dispens att få sjösätta till 2022. Detta fortsätter vi med 
under januari 2022 så alla båtar i NBS hamn är mätta till 2022 för TBT.  
 
Hamnanläggningen 
Vi fortsätter vårt arbete med att förnya bomflöten. Ca 100 av de sämsta bomflötena är utbytta och 
detta arbete fortsätter tills alla bommar har de nya bomflötena med bättre flytkraft och infästning.  
 
Säkerhet och stölder 
Under 2021 har vi inte haft några inrapporterade stölder, detta tack vare våra nya grindar och 
förändrade vakttider hoppas vi att stölderna ska minska under kommande år. ett vaktpass missades 
under året. 
Vaktbolaget Rapid bevakning har inte rapporterat några händelser. De genomför oregelbundna 
ronderingar varje dygn. Vi hade även på prov ett nytt hamnlarmsystem från Knowit, detta med ett 
Sonarsystem samt med ljud.  
 
Funktionärsaktiviteter 
Vi hade på hösten en funktionärsmiddag som kunde genomföras. Vi genomförde en mindre 
vårstädning samt en höststädning samt städdagar på klubbholmen så våra anläggningar har 
underhållits i vanlig ordning! 
 
 
 
 
Pallning 
Statusen på båtvaggor och bockar i hamnen har fortsatt förbättrats. De medlemmar som fått 
anmärkningar på vaggor och bockar förgående år har hörsammat detta och förbättrat pallningen 
som nu håller en genomgående hög kvalitet.  
Vikten på vissa vaggor är ett problem då det sliter på ryggar att dra fram dem. Därför 
rekommenderar vi kölpallning och stöttor för segelbåtar som även är väsentligt bättre på vår ojämna 
hamnplan. 
 
Nu ser vi fram emot ett fint nytt båtår som förhoppningsvis blir normal. 

 
/ Lars hamnkapten 

 
 

Klubbholmen     



 
 
Vår sedvanliga start på säsongen inleddes med ett rejält Vårröj. Vedklyvning, röjning av fälld skog 
samt städning fanns bl.a. på schemat. 
 
I Ungdomens hus numera Kajutan installerades kamin och skorsten. Därmed är Kajutan helt färdig 
och kamin kan börja användas efter att sotaren har godkänt installationen vilket kommer att ske 
under första halvåret 2022. 
Bastun fick sitt efterlängtade fönster som vetter ut mot inloppet.  
 
Även 2021 har påverkats av restriktioner pga coronaviruset men traditionellt Midsommarfirande och 
Kräftköret kunde genomföras. 
 
Som vanligt har vår Klubbholme nyttjats av många medlemmar under säsongen som gick. En hel del 
nya medlemmar har hittat ut vilket är väldigt glädjande. 
  
Säsongen avslutades den 23 oktober med Höströj, 12 effektiva medlemmar jobbade med alla 
uppgifter och klubbholmen kunde stängas för säsongen. 
 
  
Hälsar 
Hans och Bruno med funktionärer 
 

Båtsport/Aktiviteter 

Tyvärr har vi även under detta år tvingats begränsa antal aktiviteter på grund av de rådande Corona 

restriktionerna. Då restriktionerna lättade under försommaren kunde dock det traditionsenliga 

Midsommarfirandet genomföras (corona säkert) ute på vår fina Klubbholme. 

Den populära Seglarskolan för de unga som arrangeras i samarbete med sjöscouterna genomfördes 

veckan före midsommar i vår hemmahamn. 

Första lördagen i september gick årets kappsegling ”Kräftjakten” av stapeln ute på vår klubbholme. 

Sju båtar kom till start och Olof Lood med sin Omega 42:a segrade till slut före Emma Lund och med 

Per Sarri på en tredjeplats. En härlig Kräftskiva med mycket sång, musik och ca 35st glada 

medlemmar avslutade dagen och kvällen. 

 

Då detta skrivs har Corona restriktionerna helt tagits bort, vilket gör att vi återigen kan genomföra 

fler aktiviteter. Information om kommande aktiviteter och utbildningar läggs ut löpande på hemsidan 

via aktiviteter@nasbyviken.se 
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