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COSTA DEL
LEANGBUKTA!
Etter fjorårets rekordsene vårløsning,
hvem skulle tro at Leangbukta er i
samme kommune – ja, samme land! –
anno 2014?
Jeg håper alle som nyter vinterens
mange gleder var "effektive" i år, da det
kun ble medio januar til medio mars i
våre nærområder - og allerede er mange
omtrent ferdig med båtpussen mens jeg
skriver dette i slutten av mars!
Noen få fikk sågar ut båten sin av vinterdvalen for flere uker siden og på plass
i en bås - snakk om å gå foran med godt
eksempel for båtfolket. I den sammenheng vil jeg få nevne en mann som har
hatt så mangt å gjøre med mye i vår virksomhet - ikke minst inndeling av brygger og båser til omtrent alle av våre
medlemmer i mange år nå, godt hjulpet
av sin lune humor og omtanke. Det er
med dypt savn og sorg at vi må klare oss
uten Martin (Hundstad) fremover, da
hjerteinfarkt brått rev ham bort fra oss
nylig. Våre tanker går spesielt til barna
med familier, og ikke minst til Evy, som
har vært ved hans side et halvt århundre.
Slikt minner oss på at vi må være
bevisst på å nyte det som er overlevert
alle oss medlemmer til nåtid, av de som
har jobbet frem vår virksomhet
gjennom mange år. Aldri har båtforeningen med andelslaget fremstått som
det gjør nå, nærmest i en egen prakt.
Tangen med sine fasiliteter og potensi-

ale er litt «prikken over i'en», og fremover vil valgte organer og våre fastansatte legge opp gode rutiner for at flest
mulig medlemmer som ønsker, skal få
mest mulig ut av medlemskapet. Husk
også, at om du vil bidra til felleskapet
opparbeidet gjennom mange år, så finnes det arbeidskomiteer og valgte organer som verdsetter nye deltakere med
gode tanker. En god start kan være å
delta på førstkommende medlemsmøte
i april, der alle kan lufte sine tanker i
plenum.
Båtforeningens andelslag (LBA) har
etter god innsats fra valgkomite osv, fått
flere nye navn valgt inn i mars 2014, og
mens vi takker av Martin Hundstad,
Turid Mørch, Torstein Seim og styreleder Ingar Brauti etter lang tjeneste,
ønsker vi velkommen Anne-Karin
Bjerkestrand, Jørn Aspeli, Morten
Erichsen og ny styreleder Jostein Torp.
LBF-styret har utpekt Iacob Bjørneby
som ny til LBA-styret for 2014 (som en
av de 2 til enhver tid utpekte.)
Båtforeningens styre sammen med
andelslagets styre skal selvfølgelig forsøke stake ut «den gode veien videre» i
vår virksomhet, med ett utpreget hovedfokus: Alt til medlemmenes beste!
Det finnes muligens anledning til å få
på plass gratis en s.k. «mobil» dieseltank, som kan gi oss enda billigere drivstoff enn fra noen bestilt tankbil (noe
kommunen ønsker å forby i Asker).
Nevner at å få til bensin på samme måte
kan være for krevende pga. lett antennelighet, osv.
Vi har et arbeide på gang for å se
hvordan vi på en gunstig måte kan
dekke truck-behovet hos svært mange av
våre medlemmer, og vi har også en felles komite som forsøker finne «nøkkelen» til et medlemsbygg de aller, aller
fleste av medlemmene kan stemme for.
Vanskelige nøtter på flere måter, men
fellesskapet vårt, som allerede byr på så
mye bra, må klare også disse utfordringene på en god måte. Vi kan også glede
oss over at LBF etter nøye gjennomgang
hos Lotteri og Stiftelsestilsynet, kvalifiserte seg til momskompensasjonsordningen for båtforeninger. (Se utsnitt av
brev på neste side.)
I fjor var det nærmest overveldende
godt tatt imot at vi startet med

«Bryggefest med dans», så det skal vi få
til i år også. For å være inkluderende,
forsøkte festkomiteen legge dette «tradisjonsbundet» til helgen etter
«Færder'n» - men i år har dette seilaset
tatt til seg andre helgen i juni (pinsen
er nemlig første helgen), så vi må se an
om vi holder fast ved andre helgen for
Bryggesfesten, eller endrer... Det jeg
vet, er at festkomiteen fra i fjor har
noen små forbedringer til festkomiteen i år (som enda ikke er fastsatt), så
årets Bryggefest bør du virkelig forsøke
få med deg! Påmelding osv, kommer

vi tilbake til.
I mellomtiden ønsker jeg alle til
lykke med en rekordtidlig start på båtsesongen i Leangbukta - måtte det bli
forløperen til en sommer så bra som i
fjor!
Med vennlig hilsen

Styreleder,
Leangbukten Båtforening

31 816 KRONER I MOMSKOMPENSASJON

Serviceløft
Det er besluttet at vi dropper serviceløft i år. Dette
fordi vi ønsker å få etablert klare rutiner for denne
aktiviteten. Dessuten må vi investere i egnet utstyr
noe vi ikke har pr. dags dato. De som ønsker serviceløft bes henvende seg til Asker Marina.

Veibom til Tangen
Vi endrer det slik at det kun er de mobilnummer
som er registrert på «Min side» som kan åpne
bommen pluss nøkkelkortet.

NYTT FRA
ADMINISTRASJONEN
Våren kom tidlig i år noe som betyr at vi får en
lang fin båtsommer! Vi starter med uttak av båter
fra Tangen allerede 7. april, dvs at vi får sjøsatt 50
båter før påske. Dette er tidlig men de vårlige temperaturene har gitt oss drahjelp.

Nøkkelkort
Sommerkortene som sendes ut går til samtlige
bryggeporter, toaletter, veibom og til miljøcontainerne. Sommerkortene virker fra 23. april. Frem
til denne dato er det vinterkortene som fungerer.

Parkeringsbevis
I år skal parkeringsbeviset merkes med båtplassnummer og medlemsnummer. Dette skal være
påført for at beviset skal være gyldig. Biler som
parkerer med parkeringsbevis som ikke er fylt ut,
må påregne et parkeringsgebyr.

Båtmerke/stickers
Sammen med sommernøkler sender vi ut et båtmerke som skal klebes på båten, lett synlig fra
bryggen. Denne merking gjør det lettere for vakter
og vaktmester å melde fra til eier om noe skulle
skje. Alle båtene skal være merket. (Merket er lett
å fjerne etter sesongslutt)

Vaktlister
Som tidligere vil vaktlisten være alfabetisk sortert
på den som disponerer båtplassen. I år starter vi
på bokstaven «L». Vaktlisten for hele vaktperioden
blir lagt ut på «Min side» men etter de første 14
dagene blir hovedlisten fjernet og erstattet med
reviderte vaktlister for hver 14-dagers periode.
Disse listene blir lagt ut i vakttårnet.

Ny nummerering
Vi har endret nummereringen på båtplassene på
bryggene A, E, F, G og M. Dette har vi gjort fordi
det var hull i nummereringen etter alle ombyggingene som skjedde i 2012.
Merk: Du har samme plass som tidligere. Det er
kun nummeret på båtplassen som er endret.
De resterende bryggene B, C, D, H, K, L og J blir
endret i sommer.

Innlogging på «Min side»
Det er viktig at alle logger inn på «Min side». Her
kan du endre adresse, telefonnummer, epost, etc
Her ligger vaktlister, oppslagstavle og inngående informasjon til medlemmer.

Oppslagstavlen
På oppslagstavlen finner du tildelt båtplass-nummer, eventuelt hvem som leier plassen din og
vaktdato.

Telefon i administrasjonen.
Vi installerer nytt telefonsystem i administrasjonen. Vi håper og tror at dette vi bedre kommunikasjonen.
Protokoll fra årsmøtet i LBA
Se linken på vår hjemmeside:
http://lean.pressis.com/Båtforeningen/LBA.aspx

Vi ønsker alle en god sommer!!
Hilsen Adm 2014.

FRA
VAKTMESTEREN
HEI!
Etter en mild vinter og lite is vil det ikke
bli noe problem for de som har båten i
vinter havn å få lagt den på sommer
plassen.
I år er slutt fristen for vinter 15 april.
Vannet på bryggene er nå satt på , så
får vi håpe det ikke blir for kaldt.
Vi starter med uttak av båter på
Tangen den 7. april og vil få ut ca 50
båter før påske, så da får vi håpe det er
blir nok parkeringsplasser til de som
ønsker å jobbe med båten i påskeuka.
Bobleanlegget har fungert bra i vinter
men nå har det ikke vært så kaldt, så det
har ikke blitt satt på de store prøvene.
Vi har hatt noen havarier på utriggere i vinter p.g.a sterk vind og et par
brygger som flyttet på seg. De er nå lagt
på plass igjen.
Det vil bli tatt en avgjørelse om vi må
legge ut noen flere moringer så dette
ikke skjer igjen i løpet av vår/sommer.
I forbindelse med snømåking på
bryggene i vinter har det gått noen skjøteledninger i snøfreseren.
Båteierene må bli flinkere til å legge
kablene riktig og ikke legge igjen mer
kabel på bryggene enn nødvendig.
Sommerkortene vil i år virke fra 23.
april, dette p.g.a at vinterhavnen er ferdig 15. april.
Jeg ønsker alle en god sommer og en
god båtsesong.
Mvh Kjetil

TIDLIG VÅR

Foto: Pål Bernsen, With Marine

Den varme senvinteren har gitt rekordtidlig start på
året for oss som driver med service i Leangbukta.
Dette bildet ble tatt fra toppen av en 45-foter tirsdag 11.mars.
With Marine er i full gang med serviceoppdrag på
master og det er isfritt inn til mastekranen. Et lite
tilbakeslag i dag, onsdag, med 3 cm snø på dekk
men temperaturen var grei så arbeidene i mastene
fortsatte for fullt.
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HER FINNER
DU GODE
RÅD FOR
BÅTPUSSEN
Som erfaren båteier
vet du hvordan vårpussen skal utføres,
men her legger vi ut en
sjekkliste.
Utvendig:
Vask hele båten skikkelig
Skrap og fjern skjell
under vannlinjen og drev
som må sitte igjen etter
vask og spyling på høsten. Ved vanskelige skjellsettinger kan en saltsyreoppløsning ta bort rester.

Rens og vask fenderlist:
Stoffing av båt og drev,
eventuelt legg på et strøk
primer der gelcoaten er
synlig. Unngå å la tapen
stå på for lenge, da blir
den vanskeligere å få av.
Polér skrog og resten av
båten.
Husk å gå over alle
slanger, slangeklemmer,
stengeventiler, lensepumper samt skroggjennomføringer. Et godt tips er
også å gå over alle skruer
og muttere for å sørge for
at disse sitter som de skal.

Innvendig:
Vask, støvsug og rengjør
skott, dørk, tak, ventiler
og vinduer.
Rengjør inne i skap,
kjøleskap, hyller og skuffer.
Har du fått jordslag,
legges puter, gardiner og
forheng i bløt i klorin.
Husk at alle tekstiler bør
vaskes i ferskvann med

jevne mellomrom. Ellers
vil de nærmest forbli fuktige i all slags vær. Intet
holder nemlig bedre på
fuktigheten enn salttrukne dyner og puter!
Kontrollér elektriske
ledninger og kontakter,
særlig de ledningene som
går gjennom skott og
skap.
Kontroller gassoppleggets slanger og lekkasjetest hele sløyfen.
Fyll noen dråper soyaolje i toalettskålen
Fyll vanntanken med
friskt vann.
Kople fra plusspolene
på batteriene og børst,
puss og smør kontaktene.
Gå over alt nødutstyret
om bord, sjekk at ikke
noe er gått ut på dato og
at brannslukningsapparatet er intakt og klart til
bruk.
Medisinskapet trenger
sikkert også å bli oppdatert.

Ting og tau:
Gå over liner, tau og trosser, og foreta taklinger der
det er nødvendig. Det
enkleste er å svi eller tape
ender.
Alle fendere vaskes og
etterfylles eventuelt med
luft. Dette kan du gjøre
på en bensinstasjon.
Lukepakninger settes
inn med voks, og alle
hengsler påføres tynn
smøreolje. Kontroller alle
mastebeslag, sjakler,
splinter og bøyler, og
ellers alt av deler og ting
som er i bevegelse på
dekk.
Sjekk at alle lanternene
virker som de skal.
Gå over kalesjen, reparer eventuelle hull og rifter. Smør glidelåsene.

Påhengeren:
Store påhengsmotorer
leveres best til forhandleren eller et verksted for
profesjonell konservering. Små påhengere
under 30 hk kan du pleie
selv. Men det burde ha
vært gjort før vinteren...
Kjør motoren i ferskvann til den er blitt god
og varm.
Stopp motoren og ta ut
pluggene, rens for sot
eller enda bedre, − bytt
dem!
Gi motoren en spiseskje med olje i hver sylinder. Dra rundt motoren
med startsnoren et par
omdreininger slik at oljen
fordeler seg.
Bytt giroljen i undervannshuset – er den grå,
betyr det vanninnblanding/kondens, og da må
oljen skiftes.
Bruk en feit smørespray (eller fast fett) på
bevegelige deler, men
ikke bruk 5-56, WD-40
eller andre rustløsende
oljer – den renner bort og
etterlater metallet rent og
klart til rusten.

Innenbordsmotoren:
Her anbefaler vi at du får
kyndig hjelp, eller setter
bort jobben til et verksted. Det handler om
garanti!
Sjekk vannpumpeimpeller og lokk.
Kontroller og evt.
stram kilereimen.

Kontroller alle slanger
for sprekker.
Ettertrekk alle slangeklemmer.
Sjekk kjølevannsnivå
og rens vannutskiller.
Skift oljefilter og smøreolje.
Skift brennstoffilter.
Kontroller giroljenivået.
Rens og spray alle ledningsforbindelser med
«verktøy på boks».
Kontroller pakkboks
og etterfyll med grease.
Smør alle betjeningshendler og ledd.
Åpne brennstoffkranen
og sjøvannsinntakskranen.
Start og kjør motoren
en stund.
Sjekk lading og eventuelle. vann-, brennstoffeller eksoslekkasjer.
Hekkaggregat må også
sjekkes. Spesielt viktig er
det å kontrollere gummibelgene.

Offeranoder:
Disse må skiftes ut dersom de er mer enn halvveis tæret opp. Sørg for ha
nok reservedeler og relevante motorhåndbøker
om bord.

NYTT FRA
ANDELSLAGET
Årsmøtet i LBA ble gjennomført 11. mars
under kompetent ledelse av eksordfører i
Asker, Eivind Wang. Med ganske mange
innkomne forslag, ble det en krevende
oppgave, men gjennomført innenfor en
akseptabel tidsramme. Referatet er ferdigstilt, og vil bli lagt ut på hjemmesiden
med det første.
Undertegnende ble valgt til styreleder.
Det er en veldrevet organisasjon som nå
har fått et nytt styre. Under Ingar Brautis
dyktige ledelse, har vi nå bryggeanlegg
med landområder i imponerende god
stand. Bukta er modernisert bl.a med nytt
og moderne strømanlegg og på Tangen er
jo alt nytt. Vedlikehold har stått i fokus,
slik at begge anleggende fremstår som
svært godt drevet.
Det gamle styret har organisert forvaltningen i en i styret er ansvarlig for landområdene og en for sjø (brygger og farleder). Det nye styret ser dette som en
hensiktsmessig organisering, og vil videreføre dette.
Bestående komitéer, særlig de som
arbeider med fremtidig organisering av
LBF/LBA og forenkling av vedtektene, fortsetter sitt arbeid. Det samme gjør
Klubbhuskomiteen.
Det gamle styret har også utarbeidet
Strategi og Visjon for LBA’s virksomhet.
Dette, sammen med resultatet av spørreundersøkelsen, vil gi det nye styret
grunnlag for å utarbeide handlingsplaner
for tiden fremover.
På Årsmøtet ble det valgt en kontrollkomite som nå har organisert seg og startet
sin virksomhet. Dette er nytt i LBA, men
bygger på prinsipper og beskrivelser i
Samvirkeloven. Dette bør gi medlemmene

enda bedre innsikt i hvordan verdiene forvaltes på vegne av andelshaverne.
Styret vil fortsette med å legge ut godkjente styrereferater på hjemmesiden, tilgjengelig fra «Min side». Evt. saker som
ikke egner seg for offentliggjøring, vil bli
utelatt, men Kontrollkomiteen vil få full
innsikt.
Det ser ut til at vår administrasjon med
Stein i spissen, utfører sitt oppdrag på en
svært tilfredsstillende måte.
Imidlertid kan det nok hende det i perioder er vanskelig å komme frem på telefonen. Med liten bemanning, er det krevende å betjene så mange andelshavere og
brukere av båtplasser på en tilfredsstillende måte. Telefonsamtaler er krevende.
De skjer i sann tid, og kan ta tid å
gjennomføre. Derfor oppfordrer vi alle til
i størst mulig grad å benytte
e-post. Vi innfører også en ny telefonløsning som vil gi litt bedre muligheter til å
håndtere samtalene. Når løsningen er innført, vil vi informere på hjemme-siden.
Administrasjonen har gjort en fin jobb
med utleie av plasser som er meldt ledige
av andelshavere. Det er nå ganske få plasser igjen til utleie.
Styret jobber videre med planene for
klubbhuset ytterst på Tangen. Vi har nå
fått tilbud fra entreprenører som ligger i
det kostnadsområdet vi hadde håpet på.
Vi tar sikte på å legge frem et forslag til
gjennomføring på et ekstraordinært årsmøte i juni. Hvis forslaget oppnår flertall,
vil byggingen kunne starte så snart båtsesongen er over, og stå ferdig neste
sommer.
Det er spennende å være med i styrearbeid i Leangbukta igjen. Jeg hadde gleden
av å være leder for LBF en del år rett etter
at LBF startet sin virksomhet. Da var også
virksomheten organisert i LBF og LBA.
Mens LBA sørget for utbygging og drift av
Bukta, jobbet LBF med medlemsregister,
medlemsmøter og noen festaftener for
medlemmene, den gangen på Hvalstrand
før restaureringen. Altså mye likt det LBF
fortsatt gjør. Vi fikk også laget logo, vimpler og startet Leangnytt i den perioden.
Med dette vil jeg, på vegne av Styret,
ønske alle en kjempefin og problemfri
båtsommer.
Hilsen Jostein

JOTUN
YACHTING

NONSTOP
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Hverdager 9–18
Lørdag 9–15
Røykenveien 136, 1386
Asker
Tlf. 66 78 10 01

kundeservice@fargerikeasker.no
www.fargerike.no/asker

Lytt til erfarne fagfolk

TRE EIERE
HAR FÅTT
TILBAKE SINE
STJÅLNE
MOTORER
ETTER
SPORING

FÆRRE PÅ SJØEN
FOR ALLE
Sjøen for alle-general Erlend Prytz
innrømmer at det var noe nedgang
i besøkstallene under årets messe
på Telenor Arena.
Messen ble arrangert onsdag til søndag
denne uken.
– Men det har vært en bra messe, og

det er en veldig positiv utvikling i markedet. Vi merker at utstillerne har vært
ekstremt positive, og det er solgt veldig
mye her som en fortsettelse av oppgangen i fjor, sier Prytz.
- Trenger action
Han tror imidlertid at de trenger mer
«action» med andre aktiviteter rundt
båtutstillerne.– Det får vi se på til neste
år, sier han.

– Jeg fikk flere meldinger fra sporingsenheten jeg hadde på
motoren, både om at
den begynte å få
strømproblemer, og at
den ikke lenger var på
samme sted som båten
min, forteller Øines.
Forsvant fra
Leangbukta
Båt og motor var for vinteren plassert på land i
Leangbukta, ikke langt fra
kontoret der Øines jobber i bladet Båtliv. Nå
viste koordinatene fra
meldingene at motoren
av uviss grunn hadde flyttet seg noen kilometer.
– Jeg varslet politiet, og
de kom raskt. Spanere
holdt oversikt over en
Ford Galaxy med engelske skilter på Blakstad, og
dagen etter kom det tre
karer for å hente denne
bilen, forteller Øines.

Tre menn pågrepet
De tre litauerne som
dagen etter kom for å
hente bilen ble alle pågrepet, to av dem, på 47 og
30 år, er varetektsfengslet.
Alle er siktet for grovt
heleri.
Den midterste båtmotoren veier hele 188 kilo.
– Vi jobber nå med å
forsøke å knytte de fengslede mennene også til
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EIERE FUNNET: Eieren også til den nærmeste av de tre motorene som Tor-Kristian Øines viser
frem, er funnet. (FOTO: PER ERIK HAGEN)

tyveriet. Motorene er
svært tunge å håndtere, vi
mener derfor at det også
er flere personer involvert, sa Skjønborg.
Politiets teori om at
alle båtene ble tatt samtidig, og fra samme sted, er
dermed styrket.
– Vi har nå funnet
eierne til to av motorene,
og jobber med den siste,
sier politioverbetjent
Anita Skjønborg, leder for
«Grenseløs» - et samarbeid rundt vinningskriminalitet på tvers av politidistrikter langs kysten
på Østlandet.
To av tyveriene har
skjedd fra Leangbukta, og
politiet tror det skjedde
samme natt.
Hun forteller at to av
mennene, 47 og 30 år
gamle, er varetektsfengslet, mens tredjemann
kom til landet etter at

tyveriet skjedde. Alle tre
er foreløpig siktet for
grovt heleri.
Også den tredje båtmotoren, som ble funnet
stjålet på Blakstad etter at
en sporingstelefon slo
alarm, er tilbake hos eieren.
Dette opplyser Anita
Skjønborg, leder for politiets «Grenseløs»-prosjekt.
– Etter at Budstikka fortalte at vi også satt på en
70-hesters motor har eieren sjekket båten sin, og
funnet ut at motoren
hans manglet, bekrefter
politioverbetjenten.
Dermed er alle de tre
kostbare motorene gjenforent med sine eiere.
Verdien på de tre motorene skal være opp mot
en halv million kroner.

Tunge motorer å løfte
Båtmotorene som ble
funnet er på 140, 115 og
70 hestekrefter. Den
midterste veier hele 188
kilo.
– Vi jobber nå med å
forsøke å knytte de fengslede mennene også til
tyveriet. Motorene er
svært tunge å håndtere, vi
mener derfor at det også
er flere personer involvert, sier Skjønborg.
– Etter denne saken har
politiets fanklubb fått et
nytt medlem. Jeg ble tatt
godt imot og har møtt en
service og profesjonalitet
som har imponert meg,
sier Øines.
– Utrolig moro når vi
får slike sporinger å jobbe
med, sier Skjønborg.
- BUDSTIKKA -

SJØEN FOR
ALLE TILBAKE
TIL
LILLESTRØM
Norges største båtmesse, Sjøen for alle,
skal de neste tre årene
arrangeres både på og
av Norges Varemesse
på Lillestrøm.
Dette ble klart etter at
Sjøen for alle-eieren, båtbransjeforbundet
Norboat, nylig inngikk en
omfattende avtale med
Norges Varemesse.
Hensikten med den nye
avtalen er å gjøre Sjøen
for alle til en maritim
opplevelse av internasjonal klasse.
Avtalen betyr at Sjøen

for alle igjen er tilbake på
Lillestrøm etter to år på
Telenor Arena på
Fornebu. Den nye avtalen
er imidlertid vesentlig
mer omfattende enn tidligere, for Norboat overlater nå driftsansvaret for
Sjøen for alle til Norges
Varemesse.
Erlend Prytz, administrerende direktør i Norboat, forteller at messen
nå skal bli et større og
mer innholdsrikt arrangement for alle båtentusiaster.
– Tidene forandrer seg
og kravet til dagens utstillinger og messer, enten
det er for båt eller annet,
har endret seg stort. De
største båtmessene i
Europa, som BOOT i
Düsseldorf, er dyktige til

å skape en unik båtfestival for alle båtinteresserte, og det er denne
maritime opplevelsen vi
ønsker å forbedre i Sjøen
for alle. De erfarne messearrangørene i Norges
Varemesse har de beste
forutsetninger for å løfte
Sjøen for alle til nye høyder, og det har vi stor tro
på at de vil gjøre, sier
administrerende direktør
i båtbransjeforbundet
Norboat, Erlend Prytz.
– Telenor Arena er et
fint anlegg, men det er
ikke stort nok til vårt
arrangement. I år måtte vi
begrense størrelsen på
standene fordi pågangen
blant utstillerne var for
stor. Norges Varemesse er
den beste løsningen for
oss, sier Erlend Prytz.

