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ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte kommer hållas torsdagen 

den  20 februari 2020 kl. 19:00 i Saltängens 
skola, matsalen. 

Samtliga medlemmar kallas härmed
Dagordning och material till mötet går ut med nästa 
nummer av SBS Info som kommer ut första veckan i 
februari. 

EXTRA MEDLEMSMÖTE
Ett extra medlemsmöte kommer hållas 

måndagen den 3 februari 2020 kl. 19:00 i 
klubbhuset

Vid årsmötet räknar styrelsen med att lägga fram för 
beslut en ny ordning för upptagning och sjösättning 
innefattande en investerings- och finansieringsplan för 
genomförande. Vid det extra medlemsmötet kommer 
styrelsen informera om arbetet att utvärdera olika 
metoder för upptagning och sjösättning och ge plats 
för frågor och funderingar.  

Trettondagsfika
Glöm inte vårt årliga trettondagsfika som bjuds 

den måndagen den 6 januari från kl. 10:00 i 
Klubbhuset
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Ordföranden har ordet 

Så var vi åter framme vid årets sista månad. 
Som vanligt undrar man vad som hände 
och varför det bara går fortare och fortare 
att avverka ett år! Positivt är väl att snart 
blir det båtsäsong igen! 

Vi har haft lite incidenter inom klubbens 
område under åren. Något som vi 
dessvärre troligen även kommer att få 
uppleva också framöver. 
Kanske inte de allra allvarligaste (tack och 
lov) men tillräckligt för att vara irriterande 
för den drabbade. 
Kan bero på en ren olyckshändelse, 
misstag, slarv eller, kanske allvarligast, 
något medvetet. 
Något som vi upplevt är att dessa mindre 
eller större incidenter inte förmedlats till 
berörda eller till styrelsen. 
Vad vi vill är att ni som kanske olyckligtvis 
varit orsakande eller sett något är så snälla 
och, i första hand, meddelar den part som 
har blivit drabbad och i andra hand 
styrelsen. Kan ibland vara svårt att få fram 
vem som kan ha blivit drabbad, 
märkningen är inte alltid helt 
tillfredsställande. 
Det är inte kul att få något man äger och 
vårdar skadat, men ännu värre att inte veta 
vem som varit orsakande. Att då dessutom 
rent ekonomiskt också drabbas gör det 
hela ännu värre. 
En olycka kan vi alla orsaka, att då se till så 
att det åtgärdas på bästa sätt för den 
drabbade bör var och en kunna stå upp för!

Uppskattade inslag i vårt Infoblad är de 
båtrelatetade upplevelser som våra 
medlemmar har haft och i bild och skrift 
förmedlat till oss övriga. Så är det någon av 
er som har lite skrivklåda så är det bara att 
skriva av sig och skicka in till Erik som 
numera är vår redaktör. 

Gällande nytt förfarande för kommande 
upptagningar och sjösättningar så jobbar 
delar av styrelsen med detta.
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Havstulpanvarningen - och erfarenheter 
av båtbottentvätt 
Små havstulpaner känns tydligt som små knottror, som sticker 
upp ungefär en millimeter. Hittar man fler än cirka 20 stycken 
per kvadratdecimeter är det definitivt dags att göra en insats. 
På ostkusten sätter sig tulpanerna fast 1 - 2 gånger per säsong, 
vanligtvis i mitten/slutet av juli samt i augusti/september. På 
västkusten sätter de sig betydligt oftare. Det bästa är att tvätta 
botten inom 2 veckor för att havstulpanerna ska vara lätta att 
få bort. Man måste tvätta innan de blivit hårda. Jag har använt 
båtbottentvätt, Boatwasher i Fisksätra. Akterspegeln har jag 
tvättat för hand. Göran Appelbom har tvättat sin segelbåt för 
hand. Han tog även upp den en gång på land för tvätt. Andra 
med segelbåt har tvättat hos Boatwasher. 

I förra numret av SBS-Info (nr 3) informerade vi om våra 
erfarenheter från SBU:s projekt ”Havstulpanvarningen”. Vi har 
två plastplattor som sitter ca. 1 m under vattenytan i hamnen, 
en vid A-pontonen och en vid C-pontonen. Under säsongen 
kontrollerade vi knappt en gång i veckan den undre sidan av 
plattan och rapporterat till SBU antalet havstulpaner vi kunde 
se. I mitten av juli började havstulpanerna sätta sig på 
plattorna i vår hamn, men först den 13 augusti kom 
Havstulpanvarningen via SMS-tjänsten. Denna SMS-varning 
ska meddela när det är dags att tvätta båtbotten, utifrån 
rapporter från flera kontrollstationer med mätplattor i 
Östersjön. Varningen kom alltså flera veckor för sent. 

Vi förmedlade sedan våra erfarenheter till SBU som svarade att 
de fått några liknande kommentarer från andra båtklubbar. 
SBU skriver: ”En viktig lärdom är att vi nästa år ska 
kommunicera havstulpankartan bättre eftersom vi ser att det 
är väldigt stora lokala variationer. Det finns exempel där det 
skiljer sig två veckor på två sidor av en udde, eller till och med 
mellan olika bryggor i samma vik. Hittills har vi skickat ut 
varningen då många inom regionen varnar.” Vi kunde själva se 
att havstulpanerna kom tidigare till plattan på C-pontonen än 
på A-pontonen. 

Vi får hoppas att SBU uppdaterar tjänsten på ett bra sätt inför 
kommande säsong så att varningen kommer i rätt tid. SBS 
styrelse har beslutat att vi ska kvarstå som observatör i SBU:s 
projekt. Om flera medlemmar med biocidfria båtbottnar hjälps 
åt kan vi även informera alla medlemmar via e-post då 
halstulpanerna börjar sätta sig. 

Jag behövde tvätta båten två gånger under den första settlings-
perioden, andra hälften av juli och början av augusti. Under 
den andra perioden i slutet av augusti räckte det med en tvätt. 
Sedan tvättade jag båten en fjärde gång några dagar före 
upptagningen. 

Nacka kommun har följande information på sin hemsida: ”Om 
du inte målar skrovet med biocidfärger denna säsong kan båten 
tvättas i närmaste båtborsttvätt. År 2020 ändras reglerna så att 
alla båtar som tvättas på det här sättet ska vara skrovrena. Det 
innebär att det inte får finnas kvar några rester av giftiga färger 
på skrovet.” 
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Många alternativ och varianter på 
alternativ undersöks och besök hos andra 
båtklubbar ger ibland fler frågetecken än 
utropstecken. Någon form av maskin 
skall införskaffas och olika alternativ 
medför också olika anpassningar av vår 
hamnanläggning. Med andra ord en 
komplexitet som kräver en hel del av 
gruppen som jobbar med detta.
 
Oavsett lösning innebär det stora 
investeringar för oss medlemmar. 
Vi jobbar alla ideellt med detta så det tar 
med andra ord lite längre tid än om det 
skulle vara ett företag som drev detta 
projekt. 
Jag har i alla fall mycket stort förtroende 
för gruppen som driver detta ärende och 
vet att de noggrant går igenom alla 
upptänkliga lösningar. 

Vi i styrelsen passar på att önska er alla en 
God Jul och ett Gott Nytt År. 

Anders

Visning av R12 Princess - 
Svanevit 

Nio års tjat gav resultat! Efter år av arbete 
och enträget uppvaktande lyckades 
Bobby Cyrus tillsammans med Andreas 
Millde som driver Stockholms båtsnickeri 
köpa Princess Svanevit och ta hem henne 
från England. Nu väntar ytterligare några 
år av renovering. Båten på nära 22 meter 
är en svensk R12 från 1930 och den 
längsta som byggts.

Onsdagen den 12 februari bjuder vi 
in till en  visning av Princess 
Svanevit där hon ligger i Fisksätra. 
Kostnad är 150 kr som gäller som 
anmälan efter inbetalning på 
klubbens konto: BG 5599-2325, 
Swish 1236685622. 
Först till kvarn. Antalet platser är 
begränsat. Obs! Ange namn och 
Svanevit på betalningen! 

Arrangör: Erik Westin, studieledare & 
vice ordförande
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Om man inte använder biocidfärg bör man ha god egenkontroll 
på sin båt. Det är enkelt att känna efter, då man simmar utmed 
båten. Vill man inte dyka och tvätta själv kan man använda sig 
av en båtbottentvätt. Vi kommer att ansöka om fortsatt 
klubbrabatt hos Boatwasher. 

Olof Nordell

Länge-segling med Surfing Safari
Utdrag ur ett längre resebrev från  Janne Eriksson och 
hans segling från SBS till A’Coruña. Resebrevet i sin helhet 
finns på https://skurusundetsbatsallskap.se/wp/ 

I hela mi) vuxna liv har segling bety) mycket för mig.  1976 
byggde jag min första båt, en Beason 31, som jag sedan seglade i 
40 år.  Tyvärr blev det inte så mycket seglande om somrarna från 
mi)en av 80-talet och framåt så när jag pensionerade mig 2014 
beslöt jag a) nu ska jag ge mig iväg söderut, på långLd, i en 
modern och större båt.  Det var värme och intressanta platser som 
hägrade.  På våren 2016 hade jag få) tag i en obetydligt begagnad 
Hallberg-Rassy 40 som döptes Lll Surfing Safari. 
De två första somrarna ömsom seglade jag i skärgården och 
utrustade båten för längre segling. Under vintrarna 2017 och 2018 
blev det Oceanseglarkurs och Avseglarträffar med 
Oceanseglarklubben.  En ganska detaljerad färdplan gjordes upp 
med mål a) komma Lll A’Coruña. 

Den första juli 2018 hade vi en avseglarfest på SBS brygga med alla 
de närmaste vännerna på plats. Kom så småningom fram Lll 
Holtenau, där Nord-Ost See Kanal börjar. När jag passerade ut 
genom Brunsbü)el-slussen och kom ut på Elbe och Ldva)net 
visade loggen 10kt.  Hä^igt! 
E^er Cuxhafen var jag tvungen a) gå ut på Nordsjön e^ersom 
Nederländernas kanaler inte är gjorda för Rassyns 2m djupgående.  
Det blev två långa dagsetapper, 96M Lll Borkum och lika långt Lll 
Den Helder, i perfekt sLltje och gassande sol.   
Väl ute på SW Nordsjön och Engelska Kanalen måste man planera 
seglandet med hänsyn Lll Ldva)net (upp Lll 7m) och åeöljande 
strömmar (över 3 kn). P.g.a. Ldva)enskillnaderna kan stora arealer 
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Arbetschefen informerar 

Först vill jag tacka alla för utförda 
arbetsuppgifter.  
 
Bryggruppen, har satt upp skyltar på 
bryggorna och tagit hand om 
vattenslangarna inför vintern.
Grusplansgruppen, saltade ogräset på 
grusplanen i maj och en del försvann. Vi 
försöker på nytt i vår.
Klubbhusgruppen, snyggade upp 
klubbhuset, lagade och bland annat målade 
fasaden vi entrén.
Kärrgruppen, har sett till att vi kan 
använda kärrorna när vi behöver dom.
Miljögruppen, håller snyggt och fint på 
toaletterna från höst till vår. Sommartid är 
det nattvakten som för allas trevnad städar 
upp.
Staketgruppen, sträckte upp det som 
förstördes av grenar som föll ned. Skyltar 
om märkning, i avskräckande syfte, sattes 
upp. En förlängning av staketet i vattnet 
mot Skuruparken behöver utföras. Vid 
lågvatten är det bara att ”gå rakt in” på 
området.
Toaletternas dörrar har fått ny färg. 
Återstår att snygga upp resten, dvs måla 
huset, vindbrädor och foder. Några har 
anmält sig frivilligt, väldigt trevligt, tar 
gärna emot flera anmälningar.
Vakttornet behöver också ny färg på 
dörrar, hus och foder. Frivilliga?
Vattengruppen, ser till att vi har vatten när 
vi behöver och vädret tillåter.
Virkesgruppen, plockar in och ut allt virke 
som medlemmarna har till sina båtar. Allt 
omärkt virke kastas vår och höst. Nu har 
det visat sig att en del noggrant märkt 
virke som inte används ligger och skräpar i 
gångarna mellan båtarna. Kontrollera om 
det är något du vill ha kvar, lägg det snyggt 
vid din båt, om inte kör bort det eller lägg 
det till vänster innanför grinden. Risken är 
att det ”försvinner” annars.

Så önskar jag er alla en God Jul och ett 
Gott Nytt Arbetsår.

Arbetsvilliga når mig på mail: 
maud.rydell@telia.com eller telefon 
070-452 55 00

Maud Rydell Arbetschef

mailto:maud.rydell@telia.com
mailto:maud.rydell@telia.com
https://skurusundetsbatsallskap.se/wp/
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bli va)enfyllda under högva)en, vilket kan ge möjlighet Lll 
genvägar (om man har koll på Ldva)net).  Med Ldva)nets hjälp, 
tog jag mig 77M upp för Themsen Lll St Katharine Dock Marina, 
inLll Tower Bridge i London. Kul var det och billigt boende i 
centrala London, bara GBP 61/dag (med god raba) e^er 5 dagar).   

E^ersom jag sedan ensamseglade var jag angelägen a) gå från 
hamn Lll hamn under dagLd och när avstånden vanligen var 
30-45M, blev det en hel del motorgång.  Vid några av uddarna, 
Anvil Point, Start Point Portland Bill, m.fl. var man tvungen a) 
hålla ut flera miles, fr.a. om Ldva)net var emot, annars hamnade 
man i ”Tidal Races” eller ”Overfalls”, vilket kan innebära en 
omtumlande berg-och dalbana som man helst inte vill vara med 
om. 
Via e) antal trevliga hamnar med mysiga pubbar kom jag Lll 
Torquay, en stad som jag hade Lllbringat en månad i på språkresa 
som 16-åring.  Det var en märklig känsla a) jag inte kände igen 
mig det minsta, nästan 60 år senare.  E^er fyra dagar i Torquay 
fortsa)e jag Lll Plymouth, Lll Su)on Harbor, som ligger innanför 
en sluss så man slipper Ldva)envariaLonerna. Plymouth är en 
underbar stad a) ueorska.  E^er några fina dagar, den sista 
augusL, tog jag klivet över the Channel, 74M Lll St. Peters Port på 
Guernsey.  Inte en krusning på va)enytan under hela dagen.  

Däremot sällskap av e) Lotal delfiner under 10 minuter, i 7,5 kn 
fart. När jag närmade mig St. Peters Port fick jag plötsligt 
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Vaktchefen informerar 

Klubbkamrater vid SBS!
Jag är tacksam att åter igen kunna 
meddela att jag inte har mottagit någon 
information om att SBS drabbats av stöld 
eller annan åverkan utifrån sedan senaste 
SBS info utgavs. 
Vi är inne i årets mörkaste period. 
Mörkret utgör goda förutsättningar för de 
som obemärkt vill ta sig fram. Våra fina 
nya strålkastare är dock ett ljus i mörkret 
och jag är övertygad om att ljuset 
avskräcker från att ta sig in på vårt 
område. Det i kombination med att vi har 
patrullerande vakt även under den mörka 
delen av året nu för tiden ger oss ett 
relativt gott skydd mot brott.
När snön så småningom kommer till oss 
så passar jag på att uppmana patrullerande 
vakt att även titta till våra täckningar så 
att dom inte har rasat av snötyngd och 
vind. Om ni uppmärksammar en 
havererad täckning så meddela gärna 
båtägaren det.
 
Med detta vill jag passa på att önska er 
alla en riktigt God Jul och gott Nytt År.

Björn Almqvist 
Vaktchef

NFBK och Härsö 

Interimsstyrelsen för Nacka förenade 
båtklubbar, NFBK, hade kallat till ett 
medlemsmöte den 6 november vid vilket 
jag representerade SBS. Syfte med mötet 
var att förankra ett förslag till 
stadgeändringar som ska tas upp på nästa 
årsmöte. Vid mötet rapporterades från 
dialoger med markägaren kring det 
arrendeavtal som finns för hamnen på 
Härsö samt lite frågor kring NFBKs 
framtid.
En bakgrund var en fråga om båtklubbar 
från Tyresö fortsatt skulle bjudas in att 
nyttja Härsö. Dessa har tillåtits nyttja 
Härsö som ett sorts prov under de sista 
åren. 
Det konstaterades vid mötet att 
förvaltningen av gästhamnen även fortsatt 
måste vara huvudsyftet med NFBK även 
om möjligheten med en gemensam 
kontaktyta gentemot Nacka kommun 
även är ett motiv.
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medström 3,7 kn så det gick ruskigt fort in mellan skären. I 
yttre hamnen fick jag vänta på högvatten i 3,5 timmar för att 
kunna passera över tröskeln in till den inre hamnbassängen.  
Vid Guernsey är tidvattenskillnaden upp till 8m, två gånger/
dag.  
Efter fem dagar på Guernsey n satte jag kurs SO mot 
Frankrike och Bretagne och hamnade till slut på Ile 
d’Ouessant, den västligaste ön utanför Frankrike. Reeds säger 
”Tidal streams are strong around the island . . .” och just nu 
skulle jag få motström i sundet mot fastlandet.  Men jag 
tänkte att det ska jag nog klara med min starka motor.  Efter 
45 minuter i synnerligen bråkig sjö och när jag inte kunde 
notera någon framdrift på plottern, gav jag upp. Gick tillbaka 
in i en vik på östra sidan och väntade fem timmar på att 
strömmen skulle vända.  Sen gick det undan att passera 
genom sundet. Nu låg hela Atlanten öppen i väster men 
franska kusten är full av pittoreska hamnar där det serveras 
billiga ostron och eftersom jag älskar ostron levde jag på 
sådana i ett par veckors tid.

Det här var ett utdrag ur det första av tre resebrev. I nästa som 
kommer presenteras i ett av vårens SBS Info berättar jag om 
seglingen från A’Coruna till Madagaskar, där båten ligger nu. I ett 
tredje tänker jag dela med mig av lärdomar och erfarenheter av båt 
och material, hamnar och 
upplevelser. 

7 december 2019
Jan Eriksson

Vårens 
skärgårdsutflykt 
blir till Möja

Vårens skärgårdsutflykt kommer gå av stapeln den 14 mars 
med sikte på en lunch på Wikströms fisk och 
förhoppningsvis även besök på Roland Svensson-museet och 
kanske även Skärgårdsgalleriet. Närmare information om 
tider och anmälan kommer i SBS Info nr 1 2020.

Innehållstips SBS-Info 

Kom gärna med tips och förslag till artiklar. Manusstopp för 
under 2020 planeras till: 
SBS Info 1: 1 februari
SBS Info 2: 28 mars
SBS Info 3: 22 augusti
SBS Info 4: 5 december 

Redaktör: Erik Westin erik.j.westin@gmail.com
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Frågan om Tyresö och även andra 
kommuners båtklubbars deltagande på 
Härsö kunde avföras efter rapportering 
från mötet med Erstaviks godsförvaltning 
och genomgång av arrendeavtalet. 
Arrendeavtalet som bara gäller för Nackas 
båtklubbar löper alltsedan det ingicks på 
endast 1 år med förlängning och kan alltså 
sägas upp av Erstavik med kort varsel. 
Erstavik är mycket nöjda med NFBKs 
närvaro men är generellt bekymrade över 
förslitning pga båtfolk och särskilt med 
situationen i Napoleonviken. De vill inte 
se en ökad förslitning på Härsö och är inte 
intresserade av att skriva om 
arrendeavtalet. Det betyder i praktiken 
att NFBK inte kan bjuda in båtklubbar 
från andra kommuner.
Det rapporterades vidare att ekonomin i 
föreningen nu är mycket god och att ett 
tapp av Tyresö inte är något ekonomiskt 
problem. Man har inventerat 
investeringsbehov och funnit att 
ekonomin är trygg även på sikt. 
Bryggavgift som nu tas av de som inte är 
medlemmar ger också en bra intäkt. 
En fråga som avslutningsvis diskuterades 
var hur rekrytering till styrelseplatser ska 
gå till och även hur arbetsplikten för 
Härsö ska initieras gentemot 
medlemsklubbarna. Konstaterades att 
styrelserna i medlemsklubbarna måste 
vara kontaktytan och att dessa måste se 
till att förslag till styrelserepresentanter 
kommer fram liksom personer som kan 
fylla arbetsplikten. Beslutades att 
årsmötet i NFBK ska förläggas efter 
årsmötet i medlemsklubbarna för att 
möjliggöra att representanter kan föreslås. 
Frågan om hur SBS ska administrera vår 
arbetsplikt på Härsö kommer vi ta upp för 
vidare diskussion på årsmötet.

Erik Westin, studieledare och vice 
ordförande

G-bryggan åter på plats 

G pontonens inre del har sakta förflyttat 
sig norr ut under några år. Det har 
inneburit att det har blivit lite svårt att 
köra ut våra kärror på bryggan. Nu är den 
tillbaka i rätt läge igen tack vare att ny 
effektivare förankring lagts ut under 
november. Hamnkaptenen önskar en God 
Jul och ett Gott nytt Båtår!

Göran Appelbom, Hamnkapten

 www.svenskasjo.se 

mailto:erik.j.westin@gmail.com
http://www.svenskasjo.se
http://www.svenskasjo.se
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