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Skål! Tangen er åpnet

Foto: Hans Hamre, Budstikka

Ordfører Lene Conradi
og formannen i Andelslaget Ingar Brauti skålte for den
offisielle åpningen av våre nye brygger på Tangen 2. mai.
Se side 4– 5

NYTT FRA
ADMINISTRASJONEN
Gratulerer med ny flott
båthavn!
Bryggene på Tangen er nå
tatt i bruk, etter noen hektiske siste uker. Vi vil takke
alle de som tålmodig har
ventet på å ta i bruk plassen,
spesielt gjelder dette for de
som har ventet på plass på
T-brygga.
Servicebygget på Tangen
har begynt å ta form og
dette blir et fint serviceområde vi kommer til å få mye
glede av.
Det planlegges å asfaltere
hele plassen i juni.

Parkering på Tangen
Selv om det fortsatt foregår
anleggsarbeider, er det nå
mulig å parkere på anviste
plasser.
Følg anvisningene.
Merk: langtids parkering
må ikke forekomme.
Nøkkelkort
Ekstra nøkkelkort er under
utsendelse. Porter ut til de
nye bryggene og veibom ut
til Tangen-området vil bli
montert senere i sommer.
Det benyttes samme nøkkel
både i Bukta og på Tangen.
Status som andelseiere på
Tangen
Alle som har kjøpt og betalt
andel på Tangen, fikk status
som andelseier pr. 2. mai.
Dette betyr at de vil få stemmerett på planlagt ekstraordinær generalforsamling til
høsten

NYTT FRA VAKTMESTEREN
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Stor pågang på
administrasjonen
I forbindelse med at vi har
innført nytt datasystem og
gjennomført en omfattende
ombygning av havnen, har
det vært ekstra stor pågang/
arbeidspress på administrasjonen denne våren. Dette
har dessverre resultert i at
mange ikke har fått svar fra
oss hverken på mail eller
telefon.
Dette beklager vi på det
sterkeste. Vi tror dette skal
bli bedre i neste runde når vi
er bedre i gang med data og
database.
Ekstraordinær generalforsamling i LBA
9. oktober kl. 19.00
Det er to saker som skal tas
opp:
- Orientering om prosjektkostnader for Tangen i
forhold til budsjett og maksimal omsetningsverdi
- Klubbhus på Tangen
- Ny selskapsform med
tilhørende beslutninger om
vedtektsendringer og valg av
styre iht. nye krav

Orientering om prosjektkostnader for
Tangen
Maksimal omsetningsverdi
for båtplassene på Tangen
ble vedtatt på basis av kostnadsestimat før forrige
generalforsamling.
Gjennom sommeren vil de
endelige kostnadene i
hovedsak være kjent og vil
bli redegjort for i ekstraordinær generalforsamling.
Klubbhus
På ordinære generalforsamling 13. mars, ble det vedtatt
at styret fortsetter med prosjektering av klubbhuset for
å presentere resultatet på en
ekstraordinær generalfor-

Hei
Nå er alle plassene på Tangen i
orden og vi kan ønske sommeren velkommen.
Bryggene A, B og C er nå
kappet og de elementene som
skulle fjernes er borte,de er
solgt til Bærum kommune.
De ligger innerst i Sand-vikselva som gjestebrygger for småbåter.
Vi har bestilt noen nye 6m
gangbare til bukta med strekkmetal som skal skifftes ut med
gamle med tredekke, så si i fra

samling. Rammetillatelsen
for bygget er nå gitt av kommunen.
Det vil bli lagt ut en presentasjon og styrets innstilling på hjemmesiden i forkant av
generalforsamlingen. I tillegg blir presentasjonen
sendt ut sammen med innkallingen.

Ny selskapsform
Det foreligger et krav fra
myndighetene om at alle
må endre selskapsform i
løpet av året fra BA (selskap
med begrenset ansvar slik
LBA har vært registrert som
siden 1995) til SA (samvirkeforetak).
Det undersøkes nå hva
dette innebærer for LBA og
resultatet fra denne undersøkelsen blir presentert så
snart det foreligger. Det som
er av kjente konsekvenser
med endringen i dag er at
LBA styret må ha en kjønnsrepresentasjon i henhold til
loven (det betyr kvinnelig
styrerepresentasjon hos
oss), at begrepet Generalforsamling skal byttes med
Årsmøtet og at begrepet
Andelseier skal byttes med
Medlem. Dette innebærer
altså endringer i vedtektene
og styret.
Resultat fra årets bryggebefaring
Styret har befart bryggene i
Bukta og registrert at flere
båter har altfor dårlige fortøyninger. Selv om båter
under 20 fot kan fortøyes
uten strekkavlastere, så
anbefaler vi likevel at dette
benyttes.
Mange er fortøyd med
altfor tynne tau og mange
benytter strekkavlastere i
metall, noe som ikke er godkjent. Husk at baugspyd,

hvis dere har en som dere
mener er dårlig så skal jeg se på
det.
Jeg vil minne alle på dette
med strømkabler, at det ikke er
lov å ha skjøter eller overganger,
det skal kun være en hel kabel
fra båten og med et støpsel som
passer i kontakten på søylen.
Alle vannkranene i bukta vil
bli skiftet til kuleventiler i løpet
av sommeren.
Vi skal også merke om alle
bryggene i bukta med nye skilt,
maken de som skal være på
Tangen, skilt til bryggene på

anker, pulpit, daviter eller
jolle, ikke skal stikke inn
over bryggen. Alt dette i
følge havnereglementet.
Mange ledige
båtplasser
Pr. dags dato er det ca. 150
ledige båtplasser for utleie.
Dette er et naturlig resultat
av at det er bygd ca. 500 nye
båtplasser. Dette betyr at det
blir mange andelseiere som
ikke får leid ut plassen, og
som vil oppleve å motta faktura for felleskostnadene
(sommerleien).
Xmarina
Vi erfarer at det er mange
som ikke får til å registrere
båtplass for utleie på hjemmesiden. Mange plasser blir
meldt inn sent, noe som
igjen gjør det vanskelig å
utarbeide vaktlister. Vi regner imidlertid med at første
år blir et prøveår både for
administrasjonen og for
medlemmene. Vi forsøker
kontinuerlig å utbedre funksjonen etter de erfaringer vi
får med systemet.
Det nye som er lagt inn
på «Min side» er en oversikt
over utestående fordringer,
en kopi av kundereskontroen. På denne måten får
hver enkelt en oversikt over
status på egne fakturaer.
Vaktlistene
Denne sesongen gikk vi over
til nytt vaktlistesystem som
henvender seg til den som
fysisk benytter plassen.
Dette betyr enklere administrasjon.
Merk: vaktlagene skal
patruljere både Bukta og
Tangen.

Vi ønsker alle en riktig
god sommer!

Tangen vil bli montert med det
første.
I bukta vil noen få nye nummer på plassene sine. Om dette
vil man da få nærmere informasjon om i et brev.
Vi får ønske alle nye andelseiere velkommen og det er
bare å ta kontakt hvis det er noe
dere lurer på eller ser noe som
ikke er som det skal være.Jeg
ønsker også alle en god sommer.
Mvh Kjetil Vaktmester
98669810

Båtplass, bryggespørsmål,
vakter:
post@leangbukten.no
Tlf.: 66 75 83 80
Havnesjef:
Kjell Skaar

Endelig er sommeren her –
og endelig har vi kunnet ta bryggeplassene på Tangen i bruk
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http://www.leangbukten.no
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ange av oss har ventet lenge på at de
nye båtplassene skulle bli ferdige.
Og for et anlegg det blir! Vi ser nå
tydelig konturene av hvordan det blir når
asfaltering og beplantning blir ferdig.
Kjempeflott! Absolutt et anlegg som alle kan
ha glede av, enten man har båt eller ei. Jeg
tipper at det vil bli en populær søndagstur å
rusle Tangen rundt, kanskje sette seg på en av de mange benkene
og bare nyte sjøluft og utsyn.
Vi har nå en av de største småbåthavnene i indre Oslofjord,
hvorav den nye delen tar sikte på å bli en «Blått Flagg»-havn. Det
betyr blant annet at søppel skal kildesorteres. Med de fine nedgravde søppelkonteinerne er forholdene virkelig lagt til rette for at
båtfolket også skal kunne kildesortere søppel. Jeg må innrømme at
jeg syns det er uvant å kildesortere om bord – men det er nok bare
snakk om en tilvenning og tilrettelegging så går dette «av seg selv» som det etter hvert har begynt å gjøre hjemme etter at Asker kommune innførte kildesortering i fjor.
De av oss som er så heldige at vi har båter hadde mulighet for å
nyte en forsmak av sommer på fjorden noen dager i mai. Det er
rart, men når været er på sitt beste som det var da – så føler man liksom at det skal vare evig. At hver dag og hver kveld skal bare være
sol sol sol. Sånn er det selvsagt ikke, og juni har da også startet med
en relativt frisk og kald nordavind. Antagelig bare for å minne oss
om at vi ikke kan ta 28 grader i skyggen og 20 grader i sjøen som
noen selvfølge. Ikke på våre breddegrader.
Så vi får vel ta det været vi får, og bare håpe på at sommerværet
slår til for fullt etter hvert. Vi ønsker oss en laaang sommer!
Og husk sikkerhet på sjøen! Pass på hekkbølgen, husk vest og
bruk sunn fornuft!
Ønsker alle en deilig sommer, og mange gode, trygge turer på
sjøen!

M

Anne-Karin Bjerkestrand

Produksjon:
ADG Design/Jan Fladeby
1386 Asker

Opplag: 2500 eks.
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Skål for 530 nye båtplasser!
nsdag 2. mai var det
30 år lange prosjektet
endelig i havn. En
strålende styreleder Ingar
Brauti i Leangbukta
Båtforenings andelslag understreket at dette var en gledens
dag.

O

Foto: Axel Nissen-Lie, Seilas

Ordfører Lene Conradi
åpnet det nye bryggeanlegget på Tangen
Asker har vokst. Kommunen
har fått 14 mål nytt land som
følge av utfyllingen av steinmasser fra Fornebu. Vi har liksom resirkulert deler av
Bærum, sa hun med et smil.
Men la til at dette blir nok
siste gang for hun tviler på
om denne utbyggingen hadde
blitt godkjent i dag.
Conradi sa at dette er en
stor berikelse for Asker-samfunnet. – Dette er mer enn
parkeringsplasser for båter.
Dette er et nytt rekreasjonsområde og ytterst er det spennende planer med badeplatting.
Området er allerede
utnevnt til å være Skandinavias største maritime område
for fritidsbåter.

Slik så det ut på Tangen 29. april
Foto: Hans Hamre, Budstikka

Tre ordførere
Redningsselskapets flunkende nye båt var på plass for
å kaste glans over åpningen
med en fuktig dåp. Det skjedde da ordføreren styrte en
kraftig vannstråle over broen
som skiller området til Asker
Marina med bryggeanlegget
til båtforeningen.
Og denne åpningen skal
sørge for at vanngjennomstrømningen innerst i Leangbukta blir på samme nivå
som før utfyllingen.
Ingar Brauti kommenterte
at ordfører Lene Conradi er
den tredje ordføreren som har
vært inne i bildet siden planene så smått ble lansert i
1982. – Det har tatt tid, men
nå er vi nesten i havn.
Båtplassene er her og det
gjenstår utvikling av Tangenlandet, sier Brauti.

Ca. 200 var møtt opp til åpningen 2. mai
Foto: Hans Hamre, Budstikka

Gjengen fra entreprenør Isachsen skåler for utført jobb
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Utbyggingen
eangbukten Båtforenings andelslag og Asker
Marina sto for utbyggingen.
• Fylt ut 275 meter grunn i
bukta med steinmasser fra
Fornebu.
• Andelslaget bygger 2,2 kilometer bryggelinje fordelt på
10 utstikkere.
• Andelslaget får 534 nye
brygger i tillegg til de 750
langs Slemmestadveien som
ble bygget på 1980-tallet.
• Andelseierne har skutt inn
30.000 kroner per bryggemeter i det nye anlegget.
• Andelslaget har fått disposisjonsrett over området av
Asker kommune.
• Det blir laget rampe for sjøsetting av båter ytterst.
• Septikmottak blir etablert.

L

Redningsselskapets flunkende nye båt markerte åpningen

Litt historie
e siste 7–8 år har
båtforeningen fått
over 1000 nye medlemmer, etter planene om
utbygging av Tangen ble
publisert. I 2009 sto 500 på
venteliste for å få kjøpt båtplass.
Terje Fossnes, en av veteran-medlemmene som har
vært med i alle styrer siden
starten forteller:
– I 1980 ble Leangbukten
Båtforening og Vettre Båtforening slått sammen fordi kommunen kun ønsket å forhandle med en forening når
det gjaldt regulering av båtplasser i Leangbukta. I samme
år ble det vedtatt at LBF skulle
stå for utbyggingen av småbåthavnen lang Slemmestadveien.
I 1983 startet utbyggingen
av anlegget og ble utvidet
med ekstra brygger i 1985.
Reguleringplanen av bukta
fra 1994 åpnet for uvidelse av
Tangen ved en utfylling, 50
meter bred og 250 meter lang.
Planene for utbygging av
Tangen ble startet ultimo
2005 og en prosjektgruppe
ble startet medio 2006. I 2010
startet utbyggingen, men det
tar fortsatt tid før utbyggingen
er ferdig selv om åpningen var
2. mai.

D

Redningstrinn er montert på alle de nye bryggene
En rekke LBF medlemmer fikk gaver for sin innsats - bl.a:

Prosjektleder Hans Kleppa.

Havnesjef Kjell Skaar og Terje
Fossnes, delvis synlig bak.

Vaktmester Kjetil Knutsen.
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Slik så det ut på Tangen 1. juni

Kystvakten på dykketokt i
Leangbukta
Kystvaktskipet KV Nornen seilte en kveld inn i Leangbukta. Det
fikk flere skuelystne til å ta en ekstra titt.
De dykket etter et anker som tilhører veteranbåten MS
Grytøy. Den lå for anker i Leangbukta i fjor, og da man flyttet
båten ble ankeret kappet. Det er en veteranbåtforening som har
tatt over båten, og som skal vedlikeholde den. Et slikt anker er
kostbart, og derfor spurte de om vi hadde mulighet til å gjøre et
søk, sa skipssjef Pål Bratbak.
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Vi gratulerer Leangbukten Båtforening og
Andelslag med Skadinavias største marina,
og takker for tilliten ved å velge oss som
leverandører!

Vi utfører alt grunnarbeidet i Leangbukta. Anleggsdrift er vår
kjernevirksomhet. Vi utfører også store bolig-, nærings- og
eiendomsprosjekter og opparbeider forskjellige uteanlegg.

Norconsult representerer Norges største miljø innen havneplanlegging og prosjektering. Vi har utført byggesaksbehandling
og vært ansvarlig for prosjektering av:
• Faste brygger og kaifronter • Bygg • Geoteknikk
• Teknisk infrastruktur • Miljøundersøkelser under utførelse

LINK ARKITEKTUR har hatt ansvar for prosjektering
av utomhusanlegg, klubbhus og servicebygg.

Alle helbetong flytebryggene til Tangen er levert av oss.
Vi har vært markedsledere i mer enn 25 år, og leverte
også de første flytebryggene til båtforeningen
for 30 år siden

Som kjent er det medlemsnummeret i båtforeningen som angir ansienniteten din i forbindelse med rekkefølgen på hvem som skal
på kjøpe andel med rett til båtplass som kommer for salg, slik at medlem med lavest medlemsnummer har fortrinnsrett til å erverve

andel foran medlemmer med høyere medlemsnummer. Medlemmer med fast bopel i
Asker er fortrinnsberettiget til å erverve andel.
Andelseiere har fortrinnsrett ved bytte til ledig
andel med samme eller annen båtplass-størrelse. De som har meldt sin interesse er ført
opp på venteliste som er tilgjengelig på hjemmesiden: www.leangbukten.no. Her finnes
også opplysninger om største tillatte båtbredde på de forskjellige båtplass-størrelsene.
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Kjøp/bytte av
båtplass
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Returadresse:
Leangbukten Båtforening
Postboks 376
1379 Nesbru

E
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Husk at båtplass-størrelse oppgis i bruttomål,
trekk fra 30 cm og 10% av den gjenværende
vannspeilåpning og du finner største tillatte
båtbredde.De som ønsker å sette seg opp på
venteliste kan sende inn slippen nedenfor
eller finne skjema for dette på hjemmesiden.
Dette skjemaet kan du sende inn elektronisk.
Adm. sekr. vil gi deg svar på at henvendelsen
er registrert, ikke stol på den automatiske kvitteringen du får for innsendelsen.

Søknad om kjøp/bytte av plass (stryk det som ikke passer)
Navn:
Medlemsnr.:
Adresse:
Postnr./-sted:
Tlf priv:

Tlf jobb:

Fax:

Jeg ønsker følgende bredde:

e-mail:
Båtens bredde:

Vi gjør oppmerksom på at plassene måles fra midten av uterigger, slik at lysåpningene er ca 30-40 cm mindre.
Slippen sendes til Leangbukten Båtforenings AL, Postboks 40, 1371 Asker

Sjøsatte både båt, bil og henger
En meget uheldig båteier sjøsatte langt mer enn han skulle
på båthavnen i
Blakstadbukta.
Det var like etter klokken
15.30 pinsedag at den uheldige båteieren skulle sjøsette
en båt ved Asker Seilforening
sin båthavn i Blakstadbukta.
- Jeg så ikke det som
skjedde, men hørte en del
hyling på brygga. Da jeg kom
bort lå bilen i vannet, sier en
Asker-mann, som ikke ønsker
navnet sitt på trykk.

skjedd er at hjulene på bilen
har sklidd på plattingen som
er av tre, fortsetter han.
En Asker-kvinne var øyevitne til hendelsen. Hun kan
fortelle at de to mennene som
satt i bilen ble advart.
- Da de rygget ned mot
slippet, kom det en mann
bort til dem og fortalte at de
ikke måtte bruke det slippet.
Han fortalte at det bare var for
joller, og pekte bort på
betongslippet, sier kvinnen
som ønsker å være anonym.

Feil slipp

Reddet Ipad og mobil

Etter det Budstikka erfarer har
eieren benyttet feil slipp.
- Dette er en slipp for småjoller. Den er bratt og består
av plank. 50 meter bortenfor
er det et betongslipp for større
båter. Det som trolig har

Mennene hørte imidlertid
ikke på advarselen.
- Da mannen gikk fortsatte
de, og begynte så å slippe ut
båten. Det ble for mye vekt
nedentil, og bilen og hengeren gled ut i vannet. Bilen ble

fylt opp med vann, men de
som eide den fikk hentet
Ipad, mobil og lommebok,
fortsetter kvinnen.
Enden på historien ble at
både bil, båt og henger havnet i vannet. En redningsbil
måtte til slutt trå til for å få
den gjennomvåte bilen opp.

Trenger en tørk
Politiet kom også til stedet
etter å ha fått melding om

bilen som hadde havnet i
vannet, og har loggført følgende: «Politibåten på stedet i
kontakt med bil og båteier.
Mannen fra Asker har vært
uheldig ved båtutsettet. Båten
er over vann, men bilen havnet under. Ingen personskade. Viking på stedet for å
taue opp bilen som trolig
trenger en tørk.».
- BUDSTIKKA -

