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Värmdö Båtsällskaps 
årsmöte 2018

VBS årsmöte 2018 hölls i Viks skolrestaurang 
den 10 mars.  VBS ordförande Jan Snygg ledde mötet 
inför 34 medlemmar. 
   Ett av de viktigaste besluten på föregående 
årsmöte var införskaffande av en Sublift till Torsby 
varv.  Till höstens upptagningar 2017 var Subliften på 
plats och tillhörande arbeten genomförda. Ett stort 
arbete som varvs-chef Nils-Ivar Ek planerat och 
genomfört tillsammans med VBS-medlemmar. Detta 
uppmärksammades på årsmötet 2018 av styrelsen 
som överlämnade en present till Nils-Ivar för “sitt 
arbete utöver det vanliga med ny sjösättnings- och 
reningsanläggning”. 

Jan Snygg överlämnar present till Nils-Ivar Ek

Förändringar i styrelsen är att Åsa Ekberg 
Österdahl går in som suppleant och miljöansvarig.  

Nya beräkningsgrunder för båtplatser som 
baseras på båtbredd genomfördes 2018. Det gäller 
sommarplats i Grills och i Bolvik hamn och även 
vinterplats på Torsby varv. 

GDPR General Data Protect Regulation 

Dataskyddsförordningen (GDPR) handlar om per-
sonskydd och det finns krav på en säker hantering 
av personuppgifter.  VBS har valt att använda Svenska 
Båtunionens verktyg BAS för detta ändamål.  BAS är 
ett webbaserat IT-system som förenklar det adminis-
trativa arbetet i båtklubbar.  Utöver säker personup-
pgiftshantering finns flera fördelar med detta verk-
tyg. Bokning av arbetspass, vaktpass och uppdatering 
av egna medlemsuppgifter är några exempel som 
medlem nu gör själv. 

Ny enkät genomförd hösten 2018 
I samband med våra båtupptagningar mejlades en ny 
enkät ut till våra medlemmar signerad Martin Skoog. 
På nästa sida följer ett kort sammandrag.  Enkäten 
kan läsas i sin helhet på VBS hemsida / medlemssidor.



VBS ny enkät 2018

VBS styrelse följer upp vårt tidig-
are visionsarbete, enkät 2011 och 
grupparbete på VBS årsfest 2016, 
med en ny enkät hösten 2018.

 I samband med våra upptagningar hösten 
2018 gjordes utskick till 282 st registrerade 
mailadresser i BAS. Svarsfrekvensen låg på 
43,8%.Svarsfrekvens, synpunkter och förslag 
var intensivast i Bolvik hamn (73%), i Torsby 
varv (41%) och Klubbholmen (29%).

Hälften av VBS medlemmar hör hemma i Värm-
dö kommun och resterande hör hemma i närlig-
gande kommuner.

Investeringar med högst prioritet i enkäten

1. Kameraövervakning i Bolvik hamn

2. Säker förtöjning i Bolvik hamn - 
    vågbrytare och y-bommar på brygga 2

3. Vatten i Bolvik hamn och helst på bryggorna

4. Mer satsning på klubbholmen

Enkäten kan läsas i sin helhet på VBS hemsida 
/ medlemssidor



TORSBY VARV

SJÖSÄTTNING med VBS nya SUBLIFT
Premiär för sjösättning med VBS nya SUBLIFT. 
Allt gick väldigt lugnt och säkert med nästan tre 
båtar i timmen. Som synes på bilderna sjösätts 
nu båtarna utan bestättning ombord och det är 
mycket uppskattat. Lugnt och säkert. När båtar-
na är flott från subliften kan motorn startas i 
lugn och ro, även tampar och fendrar kan göras 

i ordning inför flytten till bryggplats. När ett 
antal båtvaggor fasats ut kan båthanteringen 
gå ännu snabbare, enklare och säkrare. Inför 
höstens upptagningar delas troligen arbets-
dagen upp i två pass. Det krävs betydligt färre 
personer tack vare Subliften.

Bilder: Gunnar Etzell



Midsommar på klubbholmen

Hamnen var, trots vädervarningar, i det när-
maste välfylld. Rapporterna från Klubbis talade 
om kraftiga västliga vindar som fick brygglig-
gande båtar att koppla ihop sig med varandra 
och lägga ut extra ankare sidledes för att säkra 
upp båtarna för kraftig sidvind. Runt lunchtid 
förbättrades vädret avsevärt. Någon riktig 
värme kan man dock ej tala om. 

Efter ett mycket varmt maj följde ett sva-
jigt juni och där midsommarhelgen blev 
mycket sval, blåsig och regnig.

Bilder: Anders Leiderman

Efter midsommar blev det andra bullar. Juli 
månad bjöd på långvarig hetta och obefintlig 
nederbörd. Även i augusti fortsatte värmen till 
glädje för de flesta båtägare, träbåtsägare var 
inte lika glada över konsekvenserna. 

Kräftskiva på klubbholmen
Kräftskivan på klubbholmen blev mycket lyckad 
med ett fantastiskt väder och god mat.
   September blev något varmare än normalt 
och i oktober blev det “Brittsommardagar” med 
värmerekord.

Trots detta var det några tappra som kämpade 
på och såg till att stången kläddes, visserligen 
med lite hjälp av kvarvarande delar från fjolårets 
smyckning men midsommarstång blev det. Sil-
lunch och fotbollsspel finns dokumenterat trots 
besvärligt väder. Barkbåtstävlingen blev inställt 
till följd av det dåliga vädret. 
   



NY SPOLPLATTA
Efter avslutade sjösättningar 2018 inled-
des arbetet med att anlägga en spolplatta i den 
rikning som båten tas upp. Sliprälsen bröts upp 
och återanvändes som armering i nya spolplat-
tan, se bilden. Gjutningen gick galant och på 
bilden nedan syns det färdiga resultatet. Det 
var många arbetsdagar som gick åt till projek-
tet under ledning av Nils-Ivar Ek. Varvet har nu 
uppgraderats i flera steg, vilket nu innebär en 
enkel och säker hantering av våra båtar i alla 
moment.



BOLVIK HAMN

Bolvik hamn har utvecklats kraftigt dom 
senaste åren och utöver löpande underhåll un-
der året har Martin Skoog fokuserat på säker-
heten i hamnen. 
  
Martin har  samordnat och drivit bygget av en 
automatiserad väggrind tillsammans med Vär-
mdö kommun. Grinden är mycket uppskattad 
av medlemmarna. Vi slipper nu att gå ur bilen.
   
Vår nya vaktstuga är i det närmaste klar. Den 
står strategiskt placerad, som ett landmärke, 
och är mycker tydlig från sjösidan.

Beslut och projektering av kameraövervakning, 
vilken driftsätts under 2019.  

Planering och projektering för att säkra upp 
mittenbryggan med en vågbrytare mot kraftig 
sjö och storm. Hamnkapten Petter Knöös jagar 
febrilt efter passande vågbrytare för brygga 2.
   
Helt nytt för VBS är isfria vinterplatser för båtar 
i sjön, 6 båtar har ingått i pilotprojektet. Med 
strömvirvlar som håller vattnet isffritt, har detta 
hitills varit mycket lyckat. En utvärdering ge-
nomförs efter vintersäsongens slut.

• Väggrind
• Vaktstuga
• Kameraöver-        
   vakning
• Isfria vinterplatser     
   i sjön

Foto: Martin Skoog



GRILLS HAMN

Grills hamn är VBS småbåtshamn vid Ålstäket, 
granne med Grisslinge havsbad. Läget är 
fantastiskt ur alla perspektiv. Viken ligger väl 
skyddad för svall och hög sjö. Här finns gott 
om bilparkeringar och dom kommunala kom-
munikationer till hamnen är förmodligen bäst 
i hela landet. Samtliga (nästan) värmdöbussar 
passerar här och hållplatsen Ålstäket ligger 
50 m från bryggorna. Läget toppas av en rejäl 
korvkiosk på parkeringen.
   VBS arrenderar marken och ett nytt arren-
deavtal med längre uppsägningstid har teck-
nats med markägaren som dock har lämnat in 
planansökan för området till kommunen, vilket 
innebär att det finns risk att bryggorna måste 
flyttas framöver, men tidigast om några år. Det 
kommer sannolikt att dröja längre än så innan 
något förändras, då detaljplaneringn är mycket 
komplex, med ny 4-filig väg etc.



KLUBBHOLMEN
NORRGÅRDSÖN

Klubbholmsvärd Lars Käck på väg mot LARSAS 
GRUND för att ta ned utmärkningen

Klubbholmen har varit mycket välbesökt 
under den varmaste sommaren på evigheter. 
Till och med på midsommarafton, då vädrets 
makter inte var nådiga, var det fullt vid bryggan 
och flaggberget. Sista helgen i september var 
det säsongsavslutning på klubbholmen. Flag-
gan togs ner, grundbojen på LARSAS GRUND 
plockades upp och pressen på dansbanan togs 
ner. Träd och sly sågades upp och blev till en 
rejäl höstbrasa. Mördargetingarna (bålgetin-
garna) är nu eliminerade hälsar Lars Käck som 
också riktar ett stort tack till bröderna Ström-
berg, Klas Beskow och Anders Käck för ett väl 
utfört arbete.
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