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VBS  årskrönika 2019

VBS årsmöte 2019 -03-16

MILJÖ och SÄKERHET är i fokus på VBS anläggningar. Miljöarbetet har fortgått med en avsikt att våra 
anläggningar och båtar ska vara TBT fria 2020. VBS miljöansvarige Åsa Ekberg Österdahl har under 
2019 säkerställt att alla båtar byggda före 1995 är testade med XRF mätning. Metoder för att sanera 
båtar med för höga värden är framtagna och finns att läsa under rubriken MILJÖ på hemsidan.

VBS kassör Carl-Erik Roos avtackades av 
Jan Snygg. Carl-Erik efterträds av Martin 
Skoog. Martin har redan gjort avtryck 
genom att ansluta VBS till SBU och deras 
webbaserade IT-system BAS-K. Det in-
nebär att alla adminstrativa medlems-
frågor i VBS hanteras genom BAS-K. 

VBS är nu också en momsregistrerad 
förening vilket har sina fördelar vid 
vissa investeringar. Tillsammans innebär 
förändringarna en  kraftig modernisering 
av föreningens adminstrativa versamhet.



Lars Käck 
In memoriam
I februari 2020 nåddes vi av budet att Lars Käck hade gått 
bort efter en lång tids sjukdom.
Lasse gick med i Värmdö båtsällskap 1983 och under hela 
sitt medlemsskap var han på olika sätt engagerad i klub-
bens verksamhet, bl.a. i varvskommittén vid Torsby varv 
och som en del av seglingskommittén. De senaste 20 åren 
var Lasse klubbholmsvärd och därmed också en del av klub-
bens styrelse. Lasse har under hela sitt medlemsskap haft 
ett stort hjärta för klubben och genom sitt engagemang 
bidragit till den utveckling som klubben och framförallt 
klubbholmen haft fram till i dag. 

Nybyggnation
Vilja 2019

Konstruktör / Byggare: Mikael Jehrén. 
L: 12.20 m  B: 2.80 m  Deplacement:  5.1 ton  Skrovmaterial: Epoxi
VBS gratulerar Mikael till ett fantastisk fin segelbåt. Utförlig artikel planeras.



Vårrustning
på Torsby varv 

Säker båthantering har stort fokus i VBS. 
Vår Sublift har ökat säkerheten vid sjö- och 
torrsättning enormt. Subliften innebär även 
förändringar på vavsplan vid uppställning, 
pallning och stöttning. Det är ett säkerhet-
sarbete som pågår kontinuerligt eftersom 
båtarna varierar från år till år. 

Ett flertal segelbåtar togs upp med mas-
ten på och även detta går väldigt smidigt. 
Mindre positivt var att masterna blev lite 
högljudda för våra grannar under vin-
tervilan, då det varit varit väldigt blåsigt.  
VBS söker lösningar på problemet.

Sjösättning



Torsby varv
VBS har en dialog med Värmdö kommun samt övriga 
experter inom miljöområdet. Under våren har VBS 
genomfört XRF mätningar på båtar byggda före 1995. 
Detta för att få TBT fritt på våra uppläggningsplatser. 
Arbetsplan för borttagning av bottenfärg innehållande 
TBT är framtagen och finns på vår hemsida under ru-
briken MILJÖ. 

Björn och Mario svetsar ihop en bom till sjösättnings- 
rampen. Rampen är avsedd för mindre båtar och är ett 
komplement till vår Sublift.

PRESSTOPP!
Som alla sett vid årets sjösättning har Torsby varv  en ny begagnad betongbrygga 
på plats. Utförligare bildserie av bryggskiftet kommer i 2020 års krönika.



Vår attraktiva sommarhamn i Bolvik har varit 
fullbelagd säsongen 2019. På brygga 2 används 
endast varannan plats pga det utsatta läget vid 
hård NO vind. Jakten på vågbrytare till bryggan 
fortsätter och under januari 2020 har en ny möj-
lighet öppnats. 

PRESSTOPP!
En liten förhandstitt på VBS nya vågbrytare som monterades fredagen den 12 juni 2020.

Möjlighet till vinterplats i sjön finns i hamnen 
och vintern 19/20 har några medlemmar nyt-
tjat dessa platser. 
Grills hamn underhålls som vanligt på arbets-
dagar. Här finns det lediga platser för mindre 
båtar.

BOLVIK HAMN/ GRILLS HAMN



Midsommar på klubbholmen

Det blev snabbt fullt vid flaggberget och det var det även på bryggan efter berget. Klubbholmen är en 
populär mötesplats för våra klubbmedlemmar och speciellt när finvädret är på besök som denna sommar.

Före lunchen tog bröderna Strömberg tag i 
midsommarstången som skulle lövas. 

Till lunchen dukades ett par extra bord utanför 
dansbanan för att alla skulle få plats. 



Lekarna tog fart under Klas Beskows handfasta 
ledning. Skidåkning och fotbollsspel roade 
familjerna och oss andra åskådare.

På midsommardagen är det brukligt med en bark-
båtstävling. I år ville inte vindarna samarbeta med 
tävlingsledning. Av det skälet skedde starten med en 
startbåt. Det gick det också.

Till kvällen grillades det vid vår förnämliga 
grillplats som även är en naturlig mötesplats. 
Återigen dukades det några extra bord utanför 
dansbanan. Kvällspromenader och nattmat 
avslutade denna midsommarafton..

Startfältet var inte jättestort i år men här ser vi 
några av deltagarna. Vinnaren står ovanför An-
ders Lejderman med ett finger upp i luften.



VBS Klubbholme
Inför säsongen 2019 genomförde Lasse Käck sitt 
sista stora projekt på klubbholmen. En ny brygga 
längre och bredare än den tidigare skruvades 
ihop tillsammans med ett större arbetslag 
bestående av familjerna Strömberg,  Beskow och  
Nilsson. Den nya bryggan är efterlängtad och 
mycket uppskattat av  VBS-medlemmar.
_____________________________________

Lasse Käck har nu även hedrats med en bänk på 
berget ovanför bryggan. Byggd av Kaj, Jan och 
Joakim Strömberg våren 2020.

Kräftskivor I slutet på augusti är det ett flertal kräftskivor på 
vår klubbholme. Denna helg var det två stycken 
samtidigt. 
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