
VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB 
 

Protokoll 

Möte nr 4 onsdagen den 9 augusti 2017 

Deltagare:  Conny Ljungberg (mötesvärd), Janne Trädgårdh, Klaes Igemo, Bosse Eklund, Jonas 

Norberg och Karin Sjögren 

  

§ 1 Till mötesordförande valdes Janne T som förklarade mötet öppnat 

 

§ 2 Dagordning fastställdes och föregående protokoll nr 2 och 3 godkändes 

OBS: Möte nr 3 var ej beslutsmöte, endast diskussion och planering. Formellt protokoll 

har därför inte upprättats. 

 

§ 3 Kassörens rapport per 2017 - 08 - 09 

 Utestående fordringar 2016       4 800,00 (Bergman och Dunberg) 

 Utestående fordringar 2017, se bilaga    40 600,00   

§ 4 Status och beslut om inköp, anläggningar 

a) Hinsabryggan  

Bosse och Conny tar bort kvarvarande bojar 

b) Centrumbryggan  

En mycket trasig boj på svajplats tas också bort 

c) Notholmsbryggan  

Ny boj har placerats på nr 4 efter önskemål från innehavaren 

Bosse tar kontakt med Palle och Ulf i Samfälligheten angående eventuellt 

övertagande av förvaltningsansvaret 

d) Konvaljebryggan  

Fredrik Sjöstedt kontaktas angående vassklippning 

e) Varvsbryggan 

Arbetet avslutat med ny landgång, förankring av landfästet och nytt grus 

Beslöts att platsen som används för sjösättning och upptagning inte ska hyras ut 

f) Trattströmmen 

Ny p-ring anskaffas till plats nr 7, vikt 60 kg 

g) Varvsplatsen 

Bosse tar in offerter för utbyte av elskåpen, Janne beställer sex nya lås av Lennart 

Tibblin till vilka ordinarie medlemsnyckel fungerar. Beräknas slutfört till 31/10. När 

skåpen är på plats planeras belysning på varvet och eventuellt bryggor påbörjas. 

Bosse har införskaffat en ny kompressor då den gamla är trasig 



VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB 
 

h) Bodar och vagnar 

Klaes anskaffar nya radiatorer till båda vaktbodarna 

§ 5 Vakttjänsten 

Jonas och Janne stämmer av bokningslistan mot medlemsregistret för kontroll. De 

medlemmar som inte bokat vakt kontaktas. I övrigt har BK varit befriad från stölder i 

sommar och vakttjänsten har fungerat hyggligt även om det förefaller som om några 

fortfarande åker hem mellan passen istället för att vara på plats. 

§ 6 Övriga frågor 

a) Conny har skickat ut ett informationsmail till alla medlemmar angående vad som 

gäller vid våra bryggor. (Se bilaga) Beslutades att Fredrik Lindström (ny plats på 

Konvaljebryggan) och Joakim Boxberg får ligga kvar på resp. plats resten av 

säsongen trots att deras båtar överstiger maxvikten på 3,5 ton. Till nästa säsong 

kan bryggplats tyvärr inte beviljas. Brev skickas till båda om uppsägning. 

Bakgrunden är försäkringsskäl då våra bryggor inte är dimensionerade för större 

båtar som skulle kunna orsaka stor skada vid hårt väder. Tre båtar på c:a 4 ton på 

Konvaljebryggan har dispens sedan tidigare och styrelsen har inte för avsikt att 

återkalla dem i dagsläget.  

b) Med anledning av att BK vid två tillfällen skickat medlemsinformation med synliga 

mottagare påminns alla att alltid skicka med dold mottagare.  

c) Beslöts teckna abonnemang och inköpa en mobiltelefon till BK mot bakgrund av 

den periodvis höga belastningen på hamnkaptens hemtelefon. Vid dennes 

frånvaro från Evlinge kan den med fördel användas av andra i styrelsen. Styrelsen 

beslutade ge Conny Ljungberg fullmakt att teckna abonnemang för Värmdö-

Evlinge Båtklubb, org.nr. 814000-1853 med fakturaadress till c/o Trädgårdh, 

Handelsbacken 8, 139 53 Värmdö. 

d) Beslöts att hamnkapten upprättar kölista för medlemskap och platsbyten. 

e) Beslöts att Bosse och Conny kontaktar dykare för inspektion av alla bryggkättingar 

inför hösten. 

f) Beslöts om varvsstädning tisdagen 15 augusti kl. 18.00. 

g) På förfrågan från Samfälligheten uttalade sig styrelsen positiv till att dela 

kostnaden för installation av nya toaletter i anslutning till varvet och Hinsaviken. 

§ 8 Mötesordföranden tackade för visat intresse och fint värdskap och förklarade mötet 

avslutat. Kallelse till nästa möte skickas ut i september. 

Vid protokollet  Justeras 

 

Större kostnader 

Se bilaga 

 



VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB 
 

Information från Conny till medlemmarna 

Under säsongen har det dykt upp frågeställningar som gör att vi vill göra några 

förtydliganden när det gäller nyttjandet av klubbens båtplatser. 

 

1) Maxvikten för båtar som kan ligga vid våra bryggor är 3.5 ton. Detta är också 

angivet på vår hemsida VEBK.se. Det har under årens lopp gjorts avsteg från detta, 

då det tidigare inte var så många större båtar vid våra bryggor. I dag är 

genomsnittsvikten mycket högre. Våra bryggor klarar inte fler stora båtar, därför 

kommer det fortsättningsvis inte vara möjligt att få båtplats för båtar med 

torrvikt över 3.5 ton. De som har tyngre båtar i dag får behålla platserna, men vid 

byte av båt kommer 3.5 tonsregeln strikt att tillämpas. Det är inte någon 

illvillighet från styrelsens sida med denna tillämpning, utan helt enkelt en 

ansvarsfråga för klubben gentemot försäkringsbolag vid eventuella skador. Så för 

att undvika problem, kontakta alltid hamnkapten innan båtbyte. 

 

2) Innehav av båtplats är knutet till aktuellt båtinnehav. Hamnkapten äger rätt att 

efter samråd flytta båtar för att mest effektivt utnyttja platserna. 

 

3) Om medlem har plats som inte skall användas under säsongen skall hamnkapten 

meddelas om detta. Om platsen inte heller under påföljande säsong skall användas 

kommer platsen att räknas som ledig och hyras ut för att undvika kö. 

 

4) Andrahandsuthyrning medges ej. 

 

5) Om du tänkt låna ut platsen SKALL hamnkapten tillfrågas om det är ok. Om 

tillstånd ges skall båtägarens namn, båttyp, längd, bredd, vikt, försäkringsbolag 

samt försäkringsnummer  meddelas via mail INNAN båten läggs på plats. Motiv för 

detta är krav från försäkringsbolag och för att vi ska kunna kontrollera att inga 

obehöriga lägger båtar på medlemsplatserna. 

 

Ha en fortsatt trevlig båtsommar! 

 

Conny Ljungberg 

Hamnkapten VEBK 

Utskick från Bosse 

5 aug. 2017 kl. 07:53 skrev info@vebk.se: 

 

Hej! 

Först vill jag meddela att upptagning med kranbil 

till varvet kommer att ske 21-22 oktober. 

Huvudsakligen motorbåtar på lördag och segelbåtar 

på söndag. 

Närmare information om planering kommer att ske senare. 

 

Till Er som tar upp båt själv med egen vagn och planerar 

att stå på varvet under vintern skall kontakta mig 

innan upptagning för anvisning av plats. 

Detta är viktigt speciellt inför 21-22 oktober. 

 

Under hösten kommer förhoppningsvis alla elskåp 

att bytas, offertarbetet är påbörjat. Även 

belysning kommer att ses över. 

 

Jag måste tyvärr repetera detta: 

Det är varje båtägares ansvar att hålla rent 

runt sin egen båt på varvet, samt att 
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egendom skall markeras namn och telefonnummer. 

 

Till sist vill jag att du som ställt en 

3-axlad vagn på varvet att kontakta mig, 

samt du som jobbar med en plastbåt bakom 

bodarna att kontakta mig. 

 

Med vänlig hälsning 

Bo Eklund, varvschef 

telefon: 070 779 67 17 

Evlinge skolväg 12 


