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 Protokoll 777 fört vid NBS 
 Höstmöte 2021-11-15 
 
 
Mötet föregicks av en After Work, där NBS bjöd på wraps och dricka, under vilken 
medlemmarna strömmade in. 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

NBS ordförande Roger Alm öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Val av mötesordförande 
  Roger Alm valdes som ordförande för kvällens möte. 
 
§ 3 Fastställande av röstlängd 
  41 medlemmar närvarade vid mötet som även streamades via Facebook där runt 

tjugo personer kunde följa förhandlingarna. 
  
§ 4 Val av två justeringsmän  
  Emma Lund och Bruno Mårtensson valdes till justeringsmän. 
 
§ 5 Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst 
  Svaret är: Ja 
 
§ 6 Fastställande av föredragningslista 
  Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 7 Rapport ang. nya och avgångna medlemmar 
  55 nya medlemmar 
  33 avgångna medlemmar 
 
§ 8 Delårsraport angående ekonomin 
  Ekonomin är i balans och följer plan. Kostnader för el har dock ökat markant. Både 

priset per kWh och förbrukningen har stigit. Inga avgiftshöjningar är föreslagna för 
2022 utom vad gäller för större elförbrukare. För dessa (ganska få båtar) införs en 
ny avgift för hyra av en mobil elmätare med 500 kr per säsong samt 2,00 kr per kWh 
förbrukad el. 

 
§ 9 Propositioner 

  Proposition 1: Stadgeändring - Möjliggörande av beslut vid digitala möten (se bilaga 1). 
Propositionen bifölls. 
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  Proposition 2: Stadgeändring - Justering av NBS stadgar för familjemedlemsskap (se 

bilaga 2). Propositionen bifölls. 
  Proposition 3: Stadgeändring - Flytta sista dag för motioner till höstmöte (se bilaga 3). 

Propositionen bifölls. 
  Tidigare lagd proposition angående avgift för ständig medlem dras tillbaka och 

avses inte aktualiseras igen. 
 
§ 10 Motioner (se bilaga 4) 
  Motion 1: Införskaffande av segeljollar.  
   Motionen avslogs. 
  Motion 2: Parkeringsförtydligande på hamnplan.  
   Förslaget utreds och är redan på gång.  
   Motionen avslogs. 
  Motion 3: Klubbholmsmärke på bricka.  
   Motionen avslogs. 
  Motion 4: Bildande av vänförening för klubbholmen.  
   Motionen avslogs. 
  Motion 5: Tydligare skyltar om fiskeförbud i hamnen.  
   Motionen bifölls. 
  Motion 6: Höjd klubbholmsavgift för medlemmar utan båtplats i Näsbyviken. 

 Motionen avslogs.  
  Motion 7: Tillåta tyngre båtar på klubbholmen.  
   Motionen avslogs. 
  Motion 8: Förtöjningsbojar på klubbholmen.  

 Styrelsen följer utvecklingen i frågan och återkommer med ev. förslag om 
ändrad förtöjning på klubbholmen.  

   Motionen avslogs. 
 
§ 11 Verksamhetsrapporter 
  Hamnrapport: (se bilaga 5). 

  Aktiviteter: (se bilaga 6). 

  Klubbholmen: (se bilaga 7). 

  Miljö/bottenfärger: (se bilaga 8). 
 
§ 12 Övriga ärenden 

• På fråga om larmsystemet som testats i hamnen, berättade Roger kort om 
systemet och att det ännu inte är färdigutvecklat.  

• På fråga om vattenslangarna på bryggorna var livsmedelsgodkända, blev svaret 
att det var vanliga trädgårdsslangar. Önskemål om längre slangar på bryggorna 
framfördes också, vilket NBS skulle åtgärda till nästa säsong. 

 
§ 13 Mötets avslutande 
  Ordförande Roger Alm avslutade mötet och tackade alla närvarande i lokalen och 

på nätet för intresset. 
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Bilagor: 

1 Proposition # 1 
2 Proposition # 2 
3 Proposition # 3 
4 Motioner # 1 – 8 
5 Aktiviteter höstrapport 2021 
6 Hamnrapport hösten 2021 
7 Klubbholmen höstrapport 2021 
8 Miljörapport 2021 
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Proposition 1 - Möjliggörande av beslut vid digitala möten 

 

Som alla känner till har Covid-19 försatt föreningslivet och beslutsordning inför nya utmaningar. För 
att vi ska kunna fatta beslut vid digitala möten i framtiden krävs en anpassning av våra stadgar.  

 

§ 12 FÖRENINGSORGAN m.m. 

................................. 
NBS skall ha följande organisation:  

1. Årsmöte, höstmöte och extra medlemsmöte, vilka skall hållas i Täby kommun. Deltagande kan också, 
efter styrelsens beslut, ske digitalt. I extrema fall kan även andra lösningar accepteras. 

2. Styrelse  
3. Revisorer  
4. Förtroenderåd  
5. Valberedning  

................................. 

................................. 

§ 29 LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 

1. Kallelse till möte, där förslag om likvidation och upplösning av NBS skall avgöras, skall innehålla 
fullständig redogörelse för det förhållande, varpå förslaget grundas. Kallelsen skall även ange att 
medlem, som är förhindrad att närvara fysiskt, även kan ges möjlighet att delta via länk eller kan rösta 
genom skriftligt befullmäktigad, närvarande medlem som ombud vid mötet eller genom till kallelsen 
bifogad röstsedel, som skall överlämnas förseglad till styrelsen före mötet. Ombud får endast 
företräda en (1) medlem.  

................................. 

 

Styrelsen yrkar att höstmötet bifaller ovan förslag till stadgeändringar. (För att 
stadgeändring skall ske måste också årsmötet godkänna propositionen) 
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Proposition 2 - Justera Sällskapets stadgar för Familjemedlemskap 

På årsmötet (730) den 17 mars 2018 beslutade mötet att i §12 införa familjemedlemskap. 
Mötet beslutade också om införandet av detta i sällskapets stadgar. Det har visat sig att, 
efter det att vi erhållit synpunkter från en av medlemmarna i NBS (en erfaren jurist), följande 

ändringar erfordras (med rött markerat) i stadgarna, för att inga tveksamheter skall uppstå. 
 

§ 5  MEDLEMS INTAGNING OCH UTTRÄDE  

................................. 
4  Medlem är junior t.o.m. det kalenderår under vilket denne fyller 18 år. Ung vuxen är medlem fr.o.m. 

det kalenderår då hen fyller 19 t.o.m. det kalenderår hen fyller 25. 
5 Familjemedlem är en (1) senior person som är make/maka/partner till en senior medlem. En ansökan 

om familjemedlemskap ska även vara underskriven av den seniora medlemmen.  Medlemskapet 
gäller så länge som den seniora medlemmen är medlem. Det upphör dessförinnan om villkoren för att 
bli familjemedlem inte längre är uppfyllda. Det ankommer på envar av den seniora medlemmen och 
familjemedlemmen att till kansliet anmäla att förutsättningar för familjemedlemskapet inte längre 
föreligger. 

............................... 
8  Medlem som inte inom föreskriven tid betalat fastställda avgifter skall, om inte giltigt skäl anförts, 

anses ha begärt utträde ur NBS. Har medlem inte inom tre veckor efter styrelsens skriftliga 
meddelande härom betalt avgiften, fastställes utträdet. Styrelsens meddelande ska även sändas till 
eventuell familjemedlem. 

............................... 
§ 6  BÅTPLATS  

1  Båtplats vid brygga och på land tilldelas efter prövning av styrelsen i den ordning 
ansökan inkommit och plats för båten kan erbjudas samt efter att skriftligt 
båtplatsavtal slutits med avtalade avgifter. En familjemedlem har inte rätt till 
båtplats. 

............................... 
§ 7  MEDLEMS RÄTTIGHETER  

............................... 
3  att – såvida medlemmen inte är en familjemedlem - ansöka om plats för högst två 

egna båtar,  
4  att ha tillgång till tjänster erbjudna av förbund, till vilka NBS är anslutet och  
5  att representera NBS vid deltagande i öppen tävling.  
.............................. 

§ 9  AVGIFTER  
.............................. 
3  Vid inträde i klubben erlägges gällande inträdes- och medlemsavgift. Inträdesavgift 

återbetalas ej. Sådan avgift behöver ej betalas av familjemedlem.  
4  Medlemsavgift betalas av alla medlemmar utom familjemedlemmar, ständiga 

medlemmar och hedersmedlemmar. Medlemsavgift återbetalas ej.  
.............................. 

§ 16  RÖSTRÄTT  
1 Medlems rätt att besluta i NBS angelägenheter utövas vid års- och höstmöte samt 

vid extra medlemsmöte, varvid varje medlem, med det undantag som gäller enligt 
nästa mening, äger en röst. Familjemedlem och den seniora medlem till vilken 

mailto:kansli@nasbyviken.se
mailto:kansli@nasbyviken.se
mailto:styrelse@nasbyviken.se


 
Höstmöte 2021 

Sida 6 (18) 
 

 
Adress: Telefon: E-post: Web: Bankgiro 
Djursholmsvägen 16 0708-54 90 00 kansli@nasbyviken.se
 www.nasbyviken.se 5399-9918 
183 56 TÄBY  styrelse@nasbyviken.se  

familjemedlemskapet är kopplat har en gemensam röst. Det dvs inte varje individ 
ankommer på dem att inbördes bestämma vem av dem som ska få rösta. Kan de 
inte uppnå enighet tillkommer rösträtten den seniora medlemmen. 

2 Medlem som är förhindrad att närvara kan rösta genom skriftligt befullmäktigad 
närvarande medlem som ombud. Ombud får endast företräda en (1) medlem. Vad 
som anges i punkt 1 gäller också vid röstning genom fullmakt. 

........................... 
 
 
 

§ 29  LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING  
1  Kallelse till möte, där förslag om likvidation och upplösning av NBS skall avgöras, 

skall innehålla fullständig redogörelse för det förhållande, varpå förslaget grundas. 
Kallelse skall även ange att medlem, som är förhindrad att närvara, kan rösta 
genom skriftligt befullmäktigad närvarande medlem som ombud vid mötet eller 
genom till kallelsen bifogad röstsedel, som skall överlämnas förseglad till styrelsen 
före mötet. Ombud får endast företräda en (1) medlem. § 16 punkt 1 andra, tredje 
och fjärde meningarna äger tillämpning också vid omröstningar enligt denna 
punkt. 

 
 
 
Styrelsen yrkar att höstmötet bifaller ovan förslag till stadgeändringar. (För att 
stadgeändring skall ske måste också årsmötet godkänna propositionen) 
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Proposition 3 - Stadgeändring - Flytta sista dag för motioner till höstmötet 

På årsmötet (730) den 17 mars 2018 beslutade mötet att i §12 flytta höstmötet med 
följande ändring i stadgarna: Höstmöte avhålles senast under oktober november månad.  
 
På grund av denna framflyttning av Höstmötet tycker Styrelsen att även sista dag för 
motioner till höstmötet skall flyttas fram. Detta kräver följande ändring i stadgarna: 
 
.............................. 

§ 19 MOTIONER M.M 
Ärende som medlem önskar få behandlat vid årsmöte skall anmälas skriftligt till styrelsen 
senast 1 februari och vid höstmöte senast den 1 september oktober. För behandling av 
ärende vid extra medlemsmöte gäller bestämmelserna i § 15, stycket 
............................... 
 
 
Styrelsen yrkar att höstmötet bifaller ovan förslag till stadgeändringar. (För att 
stadgeändring skall ske måste också årsmötet godkänna propositionen) 
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Motioner till höstmöte 2021 
 

 

Motion #1 – Införskaffande av segeljollar 
 

Hej, 
Önskar att NBS införskaffar en eller två stycken Tvåkronor (segeljollar) till Gränholmen, att nyttjas av 
både unga som vuxna. 
 

Hälsningar 
Anders Jonson 
 
 

Styrelsens respons:  
Tack för din motion. Styrelsen ställer sig positiv till idén men noterar att trots stort intresse 
och användning av kajaker, jollar och SUPar så faller det allt för ofta på Holmintendenterna 
att hålla ordning på dessa. Det är inte meningen. Vi har behov av fler aktiva på klubbholmen 
som tar hand om de saker vi köper in – innan vi kan införskaffa fler jollar. Medlemmar som 
är intresserade av att engagera sig är välkomna att höra av sig till Holmintendenter eller till 
kansliet.  
Styrelsen föreslår att motionen avslås. 
 
 

Motion #2 – Parkeringsförtydligande för hamnplan 
 

Denna sommar har parkeringen av bilar skett på olämpliga ställen, utanför mastskjulet där master 
skall kunna hanteras även under sommaren samt också vid uppställningsplats för pallmaterial och 
vaggor innanför brygga 7 (någon som sålt båt eller behöver komma åt sin vagga av annan anledning 
får då problem) samt i vägen för trailerbåtar. 
 

Motion: 
Ange tydligt i hamnordning var parkering förutom av/på-lastning är tillåten samt markera på lämpligt 
sätt på hamnplan. Besluta om en ordningsbot 1000kr för den som parkerar på otillåten plats. 
 

/ Lars Gunnerholm 

 
 
Styrelsens respons:  
Tack för din motion. Vi kommer inom kort att köpa in fler suggor för att begränsa vissa 
parkeringsutrymmen samt att markera p-platser med skyltar. Observera att p-platserna är tydligt 
angivna på vår plan över området som ligger på hemsidan och sitter på anslagstavlan i klubblokalen. 
 
Styrelsen föreslår att motionen avslås. 
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Motion #3 – Klubbholmsmärke på bricka 
 

Hej! 
Många gånger är det svårt att avgöra om en båt tillhör en Näsbyviks-medlem eller ej ute på 
Gränholmen. Den lilla ”NBS-dekalen” sitter ibland bakom ett kapell eller skymt av något annat på 
båten. KMK har en bricka (se bifogat foto) där medlemmen ska klistra KMKs dekal. Brickan ska 
hängas i fören fullt synligt på båten.  
 

Mitt förslag är att NBS tillhandahåller en bricka per medlem motsvarande den som KMK har. På 
brickan klistras den dekal som medlemmen får varje år. Brickan ska placeras i fören på båten då man 
lägger till på Gränholmen. Inga problem för mig om jag som medlem får betala en slant för brickan 
motsvarande NBS självkostnad. Kanske är man då lite mer rädd om sin bricka.  
 

/Göran Ekberg. 
 
Styrelsens respons:  
Tack för ditt förslag. Styrelsen delar motionärens uppfattning att klubbmärket skall placeras 
så att det är lätt att se den från bryggan. Erfarenheter från de klubbar som har den typ av 
bricka som föreslås är att det ofta brister i att hänga fram den. Lösningen öppnar också för 
att dela brickan mellan flera båtar. Vi kommer att diskutera detta på vår höstkonferens och 
återkommer. 
Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

 
 

Motion #4 – Bildande av vänförening för klubbholmen 
 

En del båtklubbar har bildat en "vänförening" gällande sin klubbholme och det är också mitt 
förslag, dvs att bilda Gränholmens vänner! För att tillhöra Gränholmens vänner krävs då att 
man är medlem i Näsbyvikens Båtsällskap och betalar en medlemsavgift gällande 
Gränholmens vänner på förslagsvis 500kr/år. Ev. kan man tänka sig att öppna ett speciellt 
konto dit dessa 500kr betalas. Detta konto skulle då kunna användas till exempelvis 
säkerhetsinvesteringar på holmen. 
För att då få komma till Gränholmen krävs att man är med i Gränholmens vänner och har en 
bricka (se tidigare motion från mig) med bevis på att man är med i Gränholmens vänner fäst 
i fören samt NBS vimpel. 
Varför nu detta med Gränholmens vänner? Jag tror att engagemanget och ansvarskänslan 
kan öka. Vi har nog en av skärgårdens finaste klubbholmar och då krävs ett stort 
engagemang för att hålla den så fin som den nu är. Förhoppningsvis får vi fler som vill ställa 
upp och när det krävs olika typer av arbeten på holmen. Idag kan man ju säga att alla betalar 
för Gränholmen men med Gränholmens vänner blir det ju bara de som utnyttjar 
Gränholmen som betalar. 
Göran Ekberg. 
 
Styrelsens respons:  
Tack för motionen. Styrelsen uppskattar förslag som kan ge större engagemang och 
ansvarstagande runt klubbholmen. Men vi vill inte dela upp våra medlemmar i olika läger 
utan styrelsen tycker att det är bättre att alla medlemmar har möjlighet att nyttja vår fina 
klubbholme. 
Styrelsen föreslår att motionen avslås. 
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Motion #5 – Tydligare skyltar om fiskeförbud i hamnen 
 

Jag föreslår att de sätts upp skyltar vid gång-grindar, kör-grindar, brygg-grindar och vid 
mastkrans-kajen där de står att de råder fiskeförbud i hela hamnen. 
Jag har under 3 veckor meddelat ca 10 st. som fiskar i hamnen att de råder fiskeförbud i hela 
hamnen. 
 
Styrelsens respons:  
Tack för motionen. Fiskeförbud råder i hamnen och det står tydligt i hamnordningen. Vi 
kommer att diskutera på höstkonferensen hur vi bäst markerar fiskeförbudet tydligare. 
Styrelsen föreslår att höstmötet ger styrelsen i uppdrag att se över markering av rådande 
fiskeförbud. 
 

Motion #6 – Höjd klubbholmsavgift för medlemmar utan båtplats i Näsbyviken 
 
Jag har i år besökt vår klubbholme vid två tillfällen. 
De är skrämmande många båtar som inte ligger i Näsbyviken som besöker vår fina holme. 
Mitt förslag är att de som inte ligger i Näsbyviken ska betala 2500:- för att vara stödmedlem 
och få tillgång till klubbholmen och skärgårdens finaste bastu. 
Priset kan jämföras med åss (årstavikens segelsällskap) som tar 2800:- för medlemmar som 
ej ligger i åss men vill ha tillgång till deras ö (Verkarna). 
/Johan Thedin 
 
Styrelsens respons:  
Tack för motionen. Styrelsen anser att medlemskap i Näsbyviken handlar om umgänge och 
gemenskap kring ett aktivt båtliv, inte primärt om var man förvarar sin båt. Vi vill inte dela in 
våra medlemmar i olika grupperingar och många medlemmar går från att vara båtägare, 
säljer sin båt och skaffar sedan ny båt igen, det ska man kunna göra utan att förlora sitt 
medlemskap. Dessutom skulle det innebära en väldigt tidskrävande administration att 
genomföra. 
Styrelsen föreslår att motionen avslås. 
 

Motion #7 – Tillåta tyngre båtar på klubbholmen 
 
De står på hemsidan att båtar över 12 ton ej får lägga till på vår klubbholme. 
De betyder att de finns ett flertal båtar som inte är välkomna dit. 
Varför 12 ton??? 
Om de är så att vår nya brygga inte tål de, så tycker jag att de va ett dåligt bygge! 
Om fallet är sådant så föreslår jag att vi gör några platser som är förstärkta så alla som ligger 
i nbs är välkomna det. 
Under Gullviverallyt så ligger de ju både i 2 och 3 led och då håller bryggan plötsligt??? Hur 
tänkte man där??? 
/ Johan Thedin 
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Styrelsens respons:  
Tack för motionen. Det finns många riktigt stora båtar i skärgården som söker stabila 
brygganläggningar att förtöja vid. Vi vill inte locka till oss denna kategori utan anser att 
samma viktbegränsning i hamn såsom i klubbholme är en rimlig begränsning. 
Styrelsen föreslår att motionen avslås. 
 

Motion #8 – Förtöjningsbojar på klubbholmen 

 
Vi är ju en båtklubb som tänker på miljön, så därför föreslår jag att vi lägger ut bojar vid 
klubbholmen, för att inte förstöra botten varje gång man drar upp ett ankare.  
Förslaget är att man kan ligga 3-4 båtar på varje boj.  
De är på flera ställen i skärgården som man börjat tänka så, så varför gör inte vi de? 
/ Johan Thedin 
 
Styrelsens respons:  
Tack för motionen. Detta är en viktig fråga på många håll idag och givetvis kommer styrelsen 
i NBS att se över detta och planera för framtiden. Bojar eller mooringlinor är stora 
investeringar som även kräver mycket underhåll och detta kommer att tas med vid 
bedömningen av vilken väg vi ska välja. 
Styrelsen föreslår att höstmötet ger styrelsen att undersöka frågan och återkomma med förslag på 
eventuellt ändrad förtöjning på klubbholmen. 
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NBS Aktiviteter-2021 
På grund av de under året fortsatt rådande omständigheterna och restriktionerna gällande 
Covid -19 så har NBS genomfört kunnat genomföra få aktiviteter. 
Men då restriktionerna började lätta under försommaren så kunde ändå traditionsenligt 
midsommar firandet på Klubbholmen genomföras under ordnade former och näst intill 
normalt program. Ett extra stort tack till Ewa Bernström och Håkan Fritz med familj som drog 
ett stort lass med förberedelserna. 
Första helgen i september genomfördes också klubbens ”Kräftrace” runt klubbholmen där 
Olle Lood med sin Omega 42:a till slut stod som klar segrare med Emma lUnd som två och 
Per Saari som trea.  
Totalt kom 7st båtar till start och efter prisutdelningen blev det kräftskiva med ca 35 st glada 
NBS:are  
 

Aktiviteter 2022 
Aktivitetsgruppen har nu dragit igång igen med att planera för 2022. 
Sen ca två veckor tillbaka ligger det en Båtmekanik kurs uppe på hemsidan som det går att 
anmäla sig till. Kursen går av stapeln 19-20/2-2022 och det finns ca 8 platser kvar. Se detaljer 
på NBS-hemsida. 
 
NBS har samarbete med Sjösportskolan där du som medlem har 15% rabatt på samtliga 
kurser, ange rabattkoden ”nasbyviken” https://www.sjosportskolan.se/fritid/kursutbud/ 
behöver vi bli fler medlemmar som kan hjälpa till med förberedelser, planera och genomföra 
detta.  
 NBS har en kommitté för aktiviteter i klubben. Vi behöver fler som engagerar sig i denna 
grupp så att vi även framöver kan genomföra ”KASTA LOSS” och Midsommarfirande ute på 
vår Klubbholme 
Maila till  aktiviteter@nasbyviken.se om du är intresserad av att delta i gruppen 
 
NBS-Aktivitetsgrupp 
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NBS höstmöte 2021 

 
Rapport hamnen 

 

Administration 
Ny hamnkapten Lars Ericson har tagit över efter Nils Fickler, vi tackar Nils för alla åren han 
jobbat som hamnkapten. Lars gick parallellt med Nils under september och tog över 1 
oktober som hamnkapten.  
Vi har implementerat digital inläsning av fakturor i vårt ekonomisystem.   
Förberedelser inför sjösättning 2022 har påbörjats. 

 Arbeten i hamnen 

• Ett antal bomflöten är eller kommer att bli utbytta före årsskiftet 

• Buskar och träd har ansats och de som är dåliga har tagits ner. 

• STORT TACK till våra mesta funktionärer: Hasse Landin, Matts Forslund, Hans Erling, 
Curt Welander, Lennart Norblad och Lasse Holmkvist!! 

Sjösättning och upptagning 

Både vårens sjösättning och nu senast upptagningen har fungerat mycket bra utan någon 
skada eller incident. Vårt material (traktorer och vagnar) fungerar utmärkt och underhålls av 
våra fantastiska funktionärer.  

Vi har utbildat nya traktorförare för att fortsätta föryngringen bland funktionärer.   

Säkerhet 

Statusen på båtvaggor och bockar i hamnen har klart 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, ett fåtal undantag finns fortfarande.  

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. 

Vi har hittills klarat oss från stölder. Det är främst utombordsmotorer som stjäls men stöld 
av propellrar och annat har även förekommit förut. Vår rekommendation är att demontera 
drev och motorkåpa på utombordare samt dölja med sopsäckar eller annat i möjligaste mån. 

Miljöarbete 

Vår motorbåtstvätt av båtbottnar längst ut på brygga 2 har varit i drift hela året. Bokning av 
tvätt sker via vår hemsida med länk till Rentunder som genomför tvättarna. 
Rekommendationen är att bottentvätta båten minst 2 ggr per säsong, viktigast är att tvätta 
ca en vecka efter att havstulpanerna satt sig (vanligen slutet juli/början av augusti). 

mailto:kansli@nasbyviken.se
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Filteranläggningen fungerar bra och vi analyserar vattenproverna i samband med varje 
upptagning. Torvfiltret är utbytt för kommande säsong.  

Vattnet och spolplattor är avstängda. Båtbottentvätt får ej ske på hamnplan. 

Toatömningen är även den nu vinterkonserverad.  

 

 

Medlemsaktiviteter i hamnen 

Höststädningen lockade i år ca 100 medlemmar och hamnen är i mycket gott skick. I övrigt 
har Corona betytt att inga aktiviteter har genomförts i år. 

Sjösättning 2022 

Alla datum och tider för sjösättning ligger på hemsidan och är anslagna på anslagstavlan.     

TBT 

Vi kommer under oktober/november 2021 att mäta ca 150 st båtar för TBT, efter mätningen 
kommer vi att ha planen klar för hur vi ska gå vidare och hur många av våra båtar har TBT 
kvar på botten. Vi kommer att se till att hjälpa medlemmarna och ordna med utrymme så att 
medlemmarna kan skrapa sin botten. 

 
/ Lars hamnkapten 
 
 
 

 
 

Miljö höstrapport 2021 – Vad är TBT? 
från Power Point (.pptx) 
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Vad är TBT? 

Tributyltenn (TBT) är cancerframkallande och 
är ett mycket giftigt ämne som påverkar 
många organismer, även i låga halter.  

TBT är också giftigt för människan, eftersom 
det också påverkar våra hormoner. 
Bottenfärger som innehåller TBT är förbjudna 
i Sverige sedan 1989 för alla fritidsbåtar och 
sedan 2008 får det inte förekomma alls på 
skroven. Gamla färglager läcker fortfarande 
ut giftet 20 år och längre efter att det målats 
på. 

Källa: Transportstyrelsen  

mailto:kansli@nasbyviken.se
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Hårdare krav från 
tillsynsmyndigheten 

om TBT 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 
(som är tillsynsmyndigheten) ställer krav på 
Näsbyvikens Båtsällskap att kartlägga 
medlemmarnas båtbottenfärger:  

• samla in självrapporterade uppgifter från 
alla klubbens båtar vilken båtbottenfärg 
som användes på båten senaste 
säsongen. Dessa uppgifter ska NBS lämna 
in till kommunen i slutet av 2021. 

• inkomma med underlag av mätningar av 
TBT-värden för att visa om det finns båtar 

som innehåller spår av TBT 
Utöver detta har tillsynsmyndigheten ställt krav 
på att NBS skall inkomma med en 
handlingsplan för hur vi ska kunna säkerställa 
att vi inte har båtar med TBT-färg framöver 
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Vad gör NBS?  

• Via mejl bett alla medlemmar inkomma med uppgifter om vilken 

båtbottenfärg som användes på båten senaste säsongen 

• Utbildat två medlemmar i att använda en XRF-mätare 

• Hyrt en XRF-mätare under vecka 44 av Svenska båtunionen och 

genomfört mätningar. Planerar att även boka mätaren under våren 

2022 

• Bestämt möte med tillsynsmyndigheten för att gå igenom 

handlingsplanen 

• Boka möte med medlemmar för att planerar hur NBS kan stötta 

medlemmarna som kommer sanera sina båtbottnar 
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Vad händer om man har 
TBT? 

• Under november månad kommer hamnkapten ringa 
runt till de medlemmar som har TBT på sina båtar 

• Vi kommer bjuda in till ett möte med dessa 
medlemmar för att diskutera gelbehandling (en godkänd 

metod som rekommenderas av trafikverket) för att sanera 
sin båt 

• Under mötet ska vi spåna fram hur klubben kan stötta 
medlemmarna 
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