Din leverandør av alt
fra dekk og opp

Benytt ditt lokale
autoriserte båtverksted
i sommersesongen.
Fagutdannede
marinemekanikere.
Verksted og butikk i
Leangbukta Maritime
Senter

 

 




 





    
   
 

Juli 2014. 31. årgang.
Medlemsblad for Leangbukten Båtforening

Tlf: 66 79 89 14
e-post: info@with marine.no

Seilmakeri og riggverksted
siden 1957

Nytt klubbhus på Tangen neste år!!
AV INNHOLDET:

• Å bygge for fremtiden
• Bryggefest, forening og solidaritet
• Nytt fra administrasjonen
• Nytt fra Andelslaget
• Fri fart i Leangbukta?
• Bryggefest på Tangen
• Båter i Sjøen til Aker Brygge
• Praktiske alarmer til hyggelige priser

Båtplass, bryggespørsmål, vakter:
post@leangbukten.no
Tlf.: 66 75 83 80
Havnesjef:
Kjell Skaar
Medlemsskap:
post@leangbukten.no
Tlf.: 66 75 83 80
Leder i Leangbukten
Båtforening:
Hans Kleppa
Tlf. 930 66 233
hans.kleppa@yahoo.
com
Leder i Andelslaget:
Jostein Torp
Tlf. 920 55 163
jostein.torp@
tsmng.no
Tilsyn med havn og
kran:
Vaktmester
Kjetil Knutsen
Mobil 986 69 810
Hjemmeside:
www.leangbukten.no

Redaktør:
Jan E. Fladeby
Tlf.: 915 77 317
E-post:
fladeby@online.no
Ansvarlig utgiver:
Jan Fladeby
Ridderkleiva 8
1386 Asker
Tlf. 915 77 317

«Å BYGGE FOR
FREMTIDEN»
– GRATULERER!
Jeg tror det er på sin plass å
gratulere alle medlemmer
av LBF! Mange båtforeninger bygger sitt første
medlemsbygg før den
første bryggen legges, men
hos oss har diverse vedtak
om at et medlemsbygg
ønskes, ikke resultert i et
vedtak om å bygge – før
nå! Det har tatt ca. 39 år
før et stort flertall på
ekstraordinært årsmøte
25. juni stemte for å realisere et slikt bygg hos oss.
Gjennom årene har det
vært mye diskusjoner om
alt relatert, fra ulike grunnleggende behov, til finansieringsmodeller for et medlemsbygg.
Det som er helt sikkert,
er at vi anno 2014 nå er
blitt en av Norges største
virksomheter med en
grunnleggende visjon om å
tilby oss medlemmer båtplasser til selvkost.
Naturlig nok kjøper vi
mange tjenester som koster en hel del. Med et medlemsbygg som vil huse
administrasjon og noen
andre behov året rundt, og
gi oss et romslig møterom
som dekker omtrent alle

våre årlige medlemsmøtebehov, vil vi bruke merkbart mindre på slikt eksternt. De innsparte
eksterne kostnadene dekker i alle fall våre løpende
driftskostnader av medlemsbygget. Bonusen er at
vi blir «herre i eget hus», og
har skapt en infrastruktur
med ledig kapasitet der vi
kan gå nye veier i å utvide
tilbudet til alle medlemmene uten at det påløper
ytterligere vesentlige kostnader.
Mange vil ha fått med
seg ambisjonen om at
selve investeringen i dette
bygget nå dessuten skal
finansieres «over driften»,
uten ekstra innskudd fra
medlemmene i LBF og
LBA, og uten at vi i overskuelig fremtid hever kontingenten p.g.a dette tiltaket.
Noen ganske få medlemmer har likevel fortalt
meg at de aldri kommer til
å benytte medlemsbygget!
Om vi ser forbi det faktum
at hele vår virksomhet vil
administreres derfra og
således tjene alle medlemmer, så vil jeg minne om at
ikke alle bruker båtrampen, ikke alle bruker opptakskaien, ikke alle bruker
bobleanlegget om vinteren, ikke engang alle bruker båtplassen de har rett
til via sitt innskudd i
andelslaget om sommeren,
dersom en er andelsmedlem! Poenget er at vi tilbyr
en infrastruktur som nå
blir mer helhetlig, og da er
det opp til hver og en hvor
mye de vil bruke av de
ulike tilbudene, inklusiv
medlemsbygget.
Mitt inderlige håp er at
vi også kan skape en
mengde bonustilbud med
denne infrastrukturen på

plass, slik at vi kan glede
flest mulig medlemmer,
enten det er med tilbud
om ulike kurs til familien,
eller bruk av et potensielt
fantastisk festlokale til
medlemmenes egne merkedager. Og som vanlig
ledes vi av «selvkost» prinsippet, til alles glede.
Neste år vil vår virksomhet runde 40 år, og hvilken
flott bursdagspresang til
oss selv, om vi da omsider
kan åpne et ferdigstilt
medlemsbygg der vi kan
«huse sjelen» i denne båtforeningen, og fremover
kultivere denne «sjelen»
videre i en ny og mer helhetlig forening som vi alle
får glede av, i fellesskapets
ånd.
Og den dagen du skal
flytte, eller av andre grunner ønsker å avslutte medlemskapet i LBA, så vil
mange stå i kø for å overta
din andel fordi vi i fellesskapet kan tilby et såpass
helhetlig miljø! En slik
etterspørsel gir trygghet for
fremtiden, gir oss samlet
og hver for oss handlefrihet, og et medlemsbygg
med ulike tilbud til medlemmene vil bidra også til
dette.
I år, skal forhåpentligvis
alle vi medlemmer i LBF og
LBA nå nyte en riktig så fin
sommer de nærmeste 2-3
månedene, og så kan vi til
høsten se et medlemsbygg
reise seg frem mot neste
vår, som en god avslutning
av det vi allerede har skapt
på «nye Tangen».
Med de beste ønsker for
sommeren!
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BRYGGEFEST,
FORENING OG
SOLIDARITET!
Til årets bryggefest brukte festkomitéen
malen fra ifjor, og nesten blendet av de
positive tilbakemeldingene i fjor, var
det forventet enda større oppslutning!
50% større telt, og 2 band som skulle
avløse hverandre, ble bestilt.
Færder-seilasen «tok» i år den helgen
styret i fjor bedømte som den beste nemlig helgen før skoleferiens innledende helg - så sterk i troen om jungeltrommenes effekt etter fjoråret, tok vi
sjansen på å legge bryggefesten til
samme helg som skoleferien startet. Vi
vil jo være inkluderende, og få med
flest mulig!
Dermed mistet vi nok dessverre en
del medlemmer som ble berørt av skoleferiestart...
Vi kunne fått en stor sprekk på budsjettet - men så var det dette med solidaritet og forening da...!
Det ene bandet, Golden Power
Jazzband, består av ca 50% LBF-medlemmer med lave og svært lave medlemsnummer.
Da de hørte at budsjettet sprakk, var
de svært elskverdige, og annulerte avtalen om å spille for oss denne gangen.
Det skal vi huske, til en senere anledning.
Bandet StrawBerries påtok seg å
utvide sin spillejobb for å dekke arrangementet, og trekkspilleren fra i fjor var
visstnok i utlandet denne gangen, men
vi hadde mye bra «på boks».
Også Utleie Partner AS lot oss redusere teltstørrelse og antall bord/benker,
til fjorårets dimensjonering, tross en
allerede hyggelig pris. Med det helt ferske vedtaket om medlemsbygg trenger
vi nok ikke stort telt neste år, men en
del bord og benker håper vi å trenge for det betyr stor påmelding!
Hva mer har vi så lært, utover at det å
være en forening uten overskuddsformål har sine fordeler, og appelerer til
det gode i oss?
Jo, vi må få delt ut maten effektivt av
frivillige i kjøkken/grill-teltet!
Festkomiteens erfaring fra i fjor var at

med bonger i år, ville alle få 2 runder
med mat uten at de ivrigste sto i kø om
og om igjen på bekostning av de mer
tilbakelente - men at det gikk å laste
maten såpass «i høyden» første runde
ble undervurdert! Og vi skal ikke overlate til profesjonelle å vurdere
mengden potetsalat våre medlemmer
spiser, når den er god!!
3.gangen gilt er det noe som heter.
Festkomitéen og andre stiller opp helt
frivillig, helt uten noen form for godtgjørelse, og fortjener en særdeles stor
takk for innsatsen, både før under og
ikke minst for opprydningen etter.
Ingenting skjer av seg selv!
Heldigvis vare det kun en håndfull
ublide tilbakemeldinger - kyllingen er
slutt, festen er en fiasko! - men derimot
enormt mange konstruktive og positive
tilbakemeldinger.
Neste år skal vi finjustere enda litt på
arrangementet - og som en del av dette
skal vi kommende vinter sende ut spørreundersøkelse til medlemenne. Når
bør sesongåpningens bryggefest holdes, hvilken dag i uken, er konseptet
med egen drikke riktig, etc. Dessuten
skal vi spørre litt om hva annet medlemmer kan tenke seg av aktiviteter i
det nye medlemsbygget.
Så da gjelder det å bidra, i alle fall
ved å svare på spørreundersøkelsen ;-)
Vel møtt til neste års Bryggefest, forhåpentligvis i et ferdigstilt medlemsbygg.
Festkomiteen besto i år av:
Jon Fjeldstad (leder)
Einar Steiro
Iacob Bjørnebye
Jørn Solum
- og undertegnede
Dessuten, fikk vi gledelig hjelp av
Anne-Karin Bjerkestrand
Bodil Bjørnebye
Tonje Fossnes S.
Trond Sørensen
Stor takk til alle!

keres flere biler med samme medlemsnummer. Vi vil
utstede gebyrer.
Vi har registrert at det er flere som parkerer båttilhengere. Dette er dessverre ikke tillatt ettersom dette
beslaglegger to parkeringsplasser. Dessuten er plassene
forbeholdt de som disponerer en båtplass.

Veibom

NYTT FRA
ADMINISTRASJONEN
Sommerhavnen
Etterspørselen for leie av båtplasser har vært mye
større denne sommeren enn tilfellet var i fjor. Nesten
alle plassene er leid ut. De få ledige plassene vi har pr.
tilfelle, er plasser som har tilkommet i den senere tid.
Dette er gledelig for andelseiere som leier ut og for
båtbransjen som sådan.

Serviceløft
Tilbud om serviceløft ble droppet i år, dette fordi vi ikke
har egnet opplagsutstyr og fordi vi ønsker å lage rutiner
for hvordan aktivitetene skal være på Tangen. Dette gjelder bruk av området, hvordan slitasje påvirker og hvordan vi skal ta mest mulig hensyn til behovet for parkeringsplasser. Denne sommeren med sommerlige
temperaturer allerede i april, har satt press på parkeringskapasiteten og denne registrering gir oss pekepinner på hva vi bør/må ta hensyn til i rutinene som utarbeides.
Vi håper imidlertid at dere har fått bra service hos
Asker Marina.

Vi planlegger at alle som disponerer båtplass i havnen
skal kunne legge inn to telefonnummer hver for å
kunne åpne veibommen. Dette betyr at vi må håndtere
2500 telefonnummer. Systemet håndterer imidlertid
kun 1600 nummer. Økes kapasiteten utover 1600, må
vi komplettere med en ny data-enhet. Dette igjen resulterer i at vi må operere med to ulike telefonnummer.
Dette er ikke noen god løsning og vi vurderer derfor
alternative løsninger.

Fortøyning av båter
Vi registrerer at mange båter er dårlig fortøyd. Ofte er
fortøyningene for slakke, og dette resulterer i at båtene
blir liggende å rykke i utriggerne. Når tauet er utstyrt
med gummidemping kan fortøyningene være ganske
stramme. Da ligger båten mye roligere på plass.

Låsing av båter
Vær oppmerksom på hva du låser båten fast i. Unngå å
benytte festebøyle på utrigger. Denne bøyle kan skrus
av. Dra heller wire/kjetting rundt jernstaget som er festet
til bryggen.

Grøntarealer i Bukta og på Tangen
Vi oppgraderer nå beddene på Tangen og grøntområdene i Bukta. Dette klarer vi ved at vi har leid inn ekstra
kapasitet i vaktmestertjenesten.

Forvaltning av Bukta og Tangen

Vinterhavnen

Ved årsskiftet tok administrasjonen over ansvaret for
forvaltningen av Tangen. Det er delt opp i to ansvarsområder, sjø og land. Vi utarbeider nå et revidert havnereglement som tar hensyn til den aktivitet vi skal ha på
Tangen, det være seg pussing av båt, antall båter og tider
for serviceløft og antall båter på vinterlagring.
Administrasjonen følger opp garantiarbeider overfor
Isachsen og Pontona. Det er opprettet to fagutvalg for
aktivitetene i havnen, en for sjøaktivitet og en for landaktivitet. Ledere for utvalgene er utpekte styremedlemmer.

Vinterhavnen blir annonsert 1. august og prisene vil øke
med 5 %.

Vi erfarer at mange joller ligger mer eller mindre henslengt ofte bak båten til stor sjenanse for nabobåt. Vi
innskjerper og endrer rutinene for lagring av joller. Til
informasjon, så kan vi tilby jolleplasser også på Tangen.
Vi er i ferd med å nummerere plassene på Tangen for å
få et bedre system og bedre kontroll.

Parkeringsarealer

«Min side»

Helgene før fellesferien kombinert med fint vær, setter
press på parkeringsarealene. Det blir fort fullt og det er
dessverre mange som enda parkerer uten parkeringsoblat. Vi gjennomfører nå stikkontroller for å sjekke at
alle benytter utfylte parkeringsoblat og at det ikke par-

Vi oppfordrer alle til å logge inn på «Min side» for informasjon vedrørende fakturaer, vaktdato, bestillinger, osv
God sommer!
Hilsen oss i
administrasjonen.

Jolleplasser på Tangen og joller som ligger
henslengt

BÅTLIVETS
USKREVNE LOVER
Vi har de ti bud og Norges Grunnlov, men
hva med de uskrevne lovene,for eksempel
for båtlivet.Vi har sakset noen av båtlivets
uskrevne lover fra Båtmagasinet.

10 gyldne regler for
et hyggelig havneopphold

FRA
VAKTMESTEREN
Hei!
Nå er det ferie tid , og jeg reiser på ferie fra 23.06 til 17.07.
Slaver vil være her i denne
perioden og ta det som dukker opp.
Vi er i gang med å skifte
utriggere. Dette er noe som vil
forsettes ut over sommeren.
Så er det bare å si fra om det
er noe, så tar vi det så fort vi
kan.
Det er forsatt noen som har
skjøte kontakt / overganger på
strømkabel. Dette er ikke tillat. Støpsel skal rett på ledningen.
Det er noen som lagrer joller etc på utrigger og brygger.
Dette er ikke tillat. De må ha
en jolleplass enten på båten
eller i sjøen.
Jeg vil ønske alle en god
sommer.
Mvh Kjetil

AV LINN KROGH HANSEN
Ikke rør andres fortøyninger, med mindre
det dreier seg om en nødsituasjon.
I organiserte gjestehavner er det som regel
akseptert å legge seg utenpå hverandre hvis
dette er eneste plass. Men også her er det
høflig å spørre om lov hvis det er folk i
båten. Hvis en båt har lagt ut fendere på
yttersiden er dette et tegn på at du er velkommen. Legg deg uansett ikke utenpå en båt
som er mye mindre enn din egen.
Si fra til nabobåten utenpå din hvis du
planlegger tidlig avgang dagen etter. Dette
gir mulighet til å forhale fortøyningene i forkant. Samtidig bør du som legger deg utenpå
en båt, innhente informajson fra båten(e)
innenfor så raskt som mulig om hvor lenge
de planlegger å ligge.
Gå alltid over fordekket foran overbygget
(masten) ved passering av andre båter på vei
inn eller ut til egen båt.
Unngå å spille høy musikk når du ligger i
gjestehavn med andre båter rundt deg. Husk
den uskrevne regelen om ro i havnen etter
klokken 23:00. Vil dere sitte oppe lenger, bør
dere gå ned i salongen eller dempe stemmebruk og musikk.
Å tørke klær er en nødvendighet etter en
lang og våt seilas. Det er derfor helt ok å
tørke klær på rekka, ifølge flertallet.
Har du barn om bord, vil de ofte ut og
kjøre jolle når dere endelig ligger stille i
havn. Husk at bråket fra en liten påhengsmotor kan være like irriterende som annen
støy. Begrens derfor jollekjøringen i nærheten av nabobåtene.
La ikke fortøyningen ligge og slenge på
brygga, slik at andre kan snuble i den.
Ikke spill musikk så høyt at det høres
utenfor cockpiten din. Naboene har muligens lyst til å ha det rolig, eller de har egen
musikk.
Vær postiv og serviceinnstilt overfor seilerne i havnen. Gi uoppfordret en hjelpende
hånd der du ser det kan trengs.

Illustrasjonsfoto

FRI FART I
LEANGBUKTA?

Må du absolutt kjøre fort ta
råd fra Christian Zaborowski.
- Se under

10 RÅD FRA
VERDENS
RASKESTE
BÅTFØRER

Etter en strålende pinse
cruiset vi inn Leangbukta
ca kl 2030 annen pinsedag i de lovlige 5 knop.
Omtrent halvveis mellom
Hvalstrand Bad og bryggeanlegget ble imidlertid
idyllen brutt ved at vi ble
forbikjørt av en NorStar
290 som i rundt 20 knop
passerte mindre enn 10
meter fra vår skuteside.
Kopper og kar veltet og
tallerkener skled ned fra
bordet. Jeg håpet at det

- Det viktigste rådet
jeg kan gi,
er at båtføreren må
være bevisst det
ansvaret han eller hun har for seg
selv og andre på sjøen. Du tester
ikke ut grenser, du skal holde deg
godt innenfor, sier Christian
Zaborowski, som til vanlig er å
finne bak spakene på en av verdens
raskeste Offshore-båter.
Du kan lese mer om Christian i
den nyeste RS-Magasinet. Der utdyper han og racing-kollega Pål Virik
Nilsen viktigheten av å tenke sik-

ikke var en av «våre», men
dessverre parkerte han
båten ganske langt ute på
P brygga i vårt anlegg på
Tangen. Jeg kjørte bortom
og spurte om han ikke var
klar over at det er 5 knops
fartsgrense nærmere land
enn 150 meter, og at det
faktisk gjelder i hele
bukta. Svaret var noen
grynt om at det visste han
jo, men det brydde han
seg ikke om. På spørsmål
om hvorfor han absolutt

kerhet foran alt på sjøen.
Kjør etter forholdene, dårlige
opplevelser ødelegger for et godt
båtliv.
Øvelse gjør mester, også på
sjøen. Familien bør øve sammen.
Været snur ofte på sjøen, ta
høyde for dette når du planlegger.
Det er ingen skam å snu om du
er usikker.
Bruk fem minutter før hver båttur på å se over sikkerhetsutstyret
sammen med mannskapet. Kjør
gjerne en minidrill om båtturen
skal vare noen dager.
Det lønner seg å bruke noen ekstra minutter på tekniske installasjoner i samme slengen.

måtte kjøre så nær oss
svarte han ikke i det hele
tatt, men ristet bare på
hodet og virket oppgitt
over spørsmålet. Jeg vil
oppfordre alle medlemmer til å respektere fartsgrensene i bukta og nær
bryggeanlegget samt ta
hensyn til andre båter.
Medlemmer med holdninger som vist i dette tilfellet skulle jeg gjerne sett
at foreningen var foruten.
Øyvind, Medl. nr. 10150.

En fullastet feriebåt oppfører seg
helt annerledes enn om du er tom
og alene om bord. Lær deg derfor
båten å kjenne, først da kan du gi
den best trim.
Pugg både sjøveisreglene og sjøvettreglene, om dette er din eneste
teoretiske tilnærming til sjøen kan
de hjelpe deg på vei.
Husk at sjøen er lunefull, og det
er ikke bare å tusle til nærmeste
bensinstasjon om du går tom for
drivstoff, eller får et alvorlig motorkutt.
VHF-radio er like viktig som
andre tekniske installasjoner om
bord. Den har reddet mange fra å
havne i alvorlige ulykker.

NYTT FRA
ANDELSLAGET
Vi skal bygge klubbhus for
LBA og LBF
Den store saken i dette halvåret,
har vært forberedelser til å legge
frem bygging av klubbhus for
andelshaverne.
En komité, bestående av
Morten Erichsen (leder), Terje
Fossnes, Kjell Erik Johnsen og
undertegnende,, ble oppnevnt av
det forrige styret i LBA.
Sentralt for komiteens arbeid
har vært kostnader. Signaler fra
Andelseiere har vært at kostnadene må ned, og det er liten vilje
til å akseptere ytterligere innbetalinger.
Når det gjelder det siste, setter
Samvirkeloven ganske strenge
krav, så det har vært viktig for
komiteen å komme frem til en
finansieringsløsning som ikke
forutsetter innkalling av kapital
fra andelshaverne.
Komiteen har hatt som
utgangspunkt at det foreligger
byggetillatelse på det bygget som
lå i de opprinnelige planene for
bygging av Tangen. Bygget er ferdig tegnet (Link arkitekter) og
alle tekniske beregninger foretatt.
Videre er grunnplate (såle) ferdig
støpt, fundamentert til fjell. Alle
røroppstikk ligger også klar for
det prosjekterte bygget. Asker
kommune har sett på dette som
et signalbygg, bl.a. knyttet til
kyststien som går rundt Tangen.
Videre har kommunen ønsket at
havnen skal kunne gis blått flagg.
Komiteen har ikke ønsket å

endre byggets størrelse og utvendige presentasjon. Det ville forutsette nye søkeprosesser mot
kommunen og andre off. organer. Imidlertid har vi sett på
mulighetene for innvendige forenklinger for å redusere kostnadene.
Det er viktig å ferdigstille tekniske rom (kompressor-rom)
samt toaletter for å oppnå blått
flagg. Videre mener vi kontordelen bør ferdigstilles, slik at våre
ansatte kan få nær tilknytning til
havna og et godt arbeidsmiljø.
Når det gjelder kjøkken/stort
møterom, har vi sett på forenklinger. Vi ser det ikke aktuelt å ha
restaurantdrift i lokalene.
Derimot vil de kunne benyttes til
interne arrangementer og utleie
til medlemmer. Et anretningskjøkken er da tilstrekkelig.
Vi har også utsatt opparbeidelse av terrasse på taket, fordi
dette er en kostnad som kan tas
senere dersom behovet og økonomien tilsier det.
Komiteen har samarbeidet
med 2 potensielle leverandører
om kostnadsreduksjoner. Flere
leverandører (entreprenører) ble
spurt, men takket nei.
Detter har ført til at vi, etter
mottatte bindende tilbud fra
disse to leverandørene, mener
det er godt grunnlag for en byggekostnad på 7,7 mill. inkl.
moms.
I den nåværende organiseringen mellom LBA og LBF, er
LBA’s primære oppgave å bygge
ut og drifte havneanlegg for
andelshaverne. LBF skal føre
medlemsregister over sine medlemmer som angir ansiennitet i
forbindelse med tilgang til båtplass i havneanlegget. I tillegg
har LBF ansvar for at det skapes et
godt miljø for sjøliv i foreningen,
noe som har vært gjort med medlemsmøter, sosiale arrangementer og Leangnytt.
I Klubbhuset er LBF tiltenkt
rollen å forvalte møtelokalet
med tilhørende anretningskjøk-

ken. Lokalet,
som kan romme
opptil ca 120
personer i møtesammenheng, er
det store muligheter for å arrangere medlemsmøter, kurs og annet som kan ha
interesse for LBF’s nesten 2400
medlemmer.
Møtelokalet vil også kunne
leies ut til medlemmer (evt. også
andre) for ulike sammenkomster
selv om parkeringsmulighetene
vil begrense dette noe i høysesongen for båtliv. Også dette er
det planlagt at LBF skal ta seg av, i
samarbeid med administrasjonen.
Klubbhuset finansieres ved at
LBA opptar et banklån med pant
i landarealet vi eier på Tangen.
LBF inngår en leieavtale med LBA
for den delen av Klubbhuset som
de disponerer, og betaler en årlig
leie. LBA’s andel ser det ut til at vi
kan håndtere over driften uten å
øke vedlikeholdsavgiftene. Vi forutsetter at alt nødvendig vedlikehold utføres som planlagt, men
oppbygning av vedlikeholdsfondet vil ta lengre tid. Driften
finansieres i det store og hele ved
det vi i dag betaler for lokaler til
administrasjonen.
De ekstraordinære årsmøtene
25/6 ga, med god margin, grønt
lys for å gjennomføre byggingen
kommende vinter.
Vi gleder oss til å se bygget ferdig, forhåpentligvis neste sommer. Imidlertid vil vi bruke den
tiden vi trenger til å inngå avtale
med den entreprenør som velges.
I LBA/LBF’s medlemsmasse er det
en del ressurspersoner for byggesaker. Vi er glade for at flere har
tilbudt seg å hjelpe, men hører
gjerne fra flere. Vi ønsker også
kontakt med personer som kan
være med i et prosjekt-team knyttet til byggeledelse – på frivillig
basis slik at vi ikke må bruke for
mye penger på byggeledelse.
Hilsen Jostein

Over 150 medlemmer
møtte opp til den andre
bryggefesten på Tangen
fredag 20 juni.
I år var serveringen mer
organisert enn i fjor. Noe
kø ble det, men det var
nok mat til alle.
Stemningen steg utover
kvelden da StrawBerries
spilte opp og det rykket i
dansefoten for mange.
Det ble litt kjølig ut på
kvelden, men noen regnbyer la ingen demper på
stemningen.
Et like strålende arrangement som i fjor som
styret må ha all ros for.
Neste år vil bryggefesten
bli holdt i vårt eget
klubbhus. Det gleder vi
oss allerede til.

Party, party, par
Teltet fylles opp
Hans ønsker
velkommen

Grillsjefen igang

Kjell Erik - sjefen for velkomstdrinken

Køen var lang...

arty... på Tangen
Herlig med litt varme fra bålpanna da natten
ble kald

Skål!!

...og alle fikk mat

...og dansen gikk ut i de små timer da bandet StrawBerries spilte opp

SVÆRT
SKUFFENDE
AV REGJERINGEN

- Vi er svært skuffet
over at Regjeringen
ikke ønsker et påbud
om at alle som er i
åpen båt i fart skal
bruke redningsvest. Et
slikt påbud ville reddet liv, sier generalsekretær Rikke Lind i
Redningsselskapet.
Regjeringen ønsker ikke
et påbud om bruk av redningsvest om bord i fritidsbåter. – Det er viktig å
bruke redningsvest, men
et påbud er ikke veien å
gå, sier næringsminister
Monica Mæland i en
pressemelding i dag.
I fjor omkom 34 mennesker i fritidsbåtulykker.
27 av de omkomne
brukte ikke redningsvest.
91 % var menn, og 41 %
var over 60 år. - Vi vet at

BÅTER I
SJØEN TIL
AKER
BRYGGE

Nordens største flytende båtmesse, Båter
i Sjøen, vil de neste
fem årene bli arrangert på Aker Brygge
Marina.
Det ble bestemt etter at
eieren av messen, båtbransjeforbundet
Norboat, nylig inngikk en
avtale med marinaeier
Norwegian Property.
Båter i sjøen har tidligere år holdt til på
Kadettangen i Sandvika,
men ble i fjor flyttet til
Sukkerbiten ved
Operaen. De neste fem
årene vil den ha fast tilhold ved den nyoppussede marinaen til Aker
Brygge.
– Nå er Nordens største båtmesse endelig på
plass der den hører
hjemme: midt i byen.
Aker Brygge skal være en
plattform for det mari-

menn over 40 år er dårligst til å bruke redningsvest, og det gjenspeiler
seg dessverre også i ulykkesstatistikken. Vi mener
at et vestpåbud er nødvendig for å få ned antall
omkomne på sjøen, sier
Lind.
I 2011 satte Næringsdepartementet ned en
arbeidsgruppe for å utrede sikkerhet ved bruk av
fritidsbåt. I rapporten,
som ble presentert i april
2012, konkluderte alle
tunge aktører innen fritidsbåt og sikkerhet med
at de ønsker et påbud om
bruk av flyteutstyr i åpne
fritidsbåter og kajakker
underveis. - Vi forventer
at regjeringen i løpet av
kort tid tar en grundig
vurdering av en denne

time Oslo når vi åpner
vår nye marina 1. mai, og
Båter i sjøen blir et viktig
element i dette, sier eiendomssjef Geir Olav
Hegerroll i NPRO, som
eier Aker Brygge.
Norwegian Property
(NPRO) har lenge vært i
dialog med Norboat for å
kunne få messen til Aker
Brygge. Nærheten til sentrum var en viktig faktor
for den norske båtbransjen, forteller administrerende direktør i båtbransjeforbundet Norboat,
Erlend Prytz.
– Vi flytter til et permanent anlegg som er bedre
både for de besøkende og
aktørene som stiller ut.
Aker Brygge har både
beliggenheten og ressursene et slikt arrangement
fortjener, og adkomsten
og parkeringsmuligheter
er bedre enn tidligere.

gode rapporten som hele
båt-Norge står bak, i stedet for å ta det stykkevis
og delt, sier Lind.
Rapporten har ligget i
departementet i to år. - Vi
trenger tiltak før årets båtsesong starter, og Norge
må være et foregangsland
innen sikkerhet på sjøen,
mener Lind, og legger til
at et påbud om bruk av
vest vil være langt lettere
å kontrollere enn dagens
påbud om at båter skal ha
vester om bord. - Som
regel er det for seint å ta
på vesten når en hendelse
inntreffer. De fleste ulykker skjer brått, sier Lind.
Red. anm: Siste vedtak på
Stortinget: Barn i båt skal
alltid ha på seg redningsvest.

Dessuten er Aker Brygge
et mer miljøvennlig alternativ da vi ikke trenger å
legge ut nye brygger hvert
år, sier Erlend Prytz i
Norboat.
Båter i sjøen avholdes
fra 4-7. september 2014,
og føyer seg inn i rekken
av flere årlige arrangementer ved Aker Brygge.
– Arrangementer som
Båter i sjøen er viktige for
Aker Brygge som destinasjon og som nabolag.
Messen lokker besøkende
fra hele Norge og er på
den måten midt i blinken
for oss. Det langsiktige
samarbeidet med
Norboat er et resultat av
en lang og god dialog
med båtbransjen, og vi
gleder oss nå til en ny båtsesong med god stemning på brygga, sier Geir
Olav Hegerroll i NPRO.

EN
GLEDENS
DAG FOR
BÅTFOLKET
OG BÅTBRANSJEN!

(Onsdag 14. mai 2014)
Administrerende direktør
i båtbransjeforbundet
Norboat, Erlend Prytz, er
veldig fornøyd med
Regjeringens beslutning
om å fjerne båtmotoravgiften, den såkalte hkavgiften. Han mener
avgiften har vært en
utfordring både for båtbransjen, for miljøet og
for sikkerheten til båtfolket.
Norboat om fjerning av
hk-avgiften i revidert
nasjonalbudsjett:
I revidert nasjonalbudsjett,
som legges frem i dag, har
Frp-Høyre regjeringen valgt å
fjerne båtmotoravgiften, den
såkalte hk-avgiften. Avgiften
ble innført som en midlertidig avgift i 1978 for å redusere salget av båtmotorer, og
har blitt øket jevnt og trutt
siden den gang. I 2014 utgjør
avgiften kr. 161,50 + mva,
noe som bringer inn 170 millioner kroner i statskassen i
året. Dette er en ubetydelig
sum i forhold til ulempene
avgiften påfører båteier og
båtbransjen, mener administrerende direktør i båtbransjeforbundet Norboat,
Erlend Prytz, som er svært
fornøyd med Regjeringens
beslutning.
– Hk-avgiften var en feilplassert og ubegrunnet avgift
som har rammet både båtbransjen og den enkelte båtkjøper i flere tiår. Norboat
har jobbet svært lenge for å få
den fjernet, og derfor er dette
en gledens dag både for oss
og for båtbransjen i Norge,
sier Erlend Prytz.

Miljø og sikkerhet
I 1978 ble det solgt rundt
36000 utenbordsmotorer i
Norge, mens tallet i 2013 var

nede i rundt 15500. Norboat
mener derfor at målet med
avgiften for lengst er nådd,
og at det finnes flere gode
grunner til at den blå regjeringen nå fjerner avgiften.
– Hk-avgiften har lenge
vært en miljøutfordring fordi
den er direkte årsak til at
gamle og forurensende
motorer ikke byttes ut. Nye,
drivstoffgjerrige og stillegående motorer er med avgiften uforholdsmessig dyre for
båtfolk flest, sier Prytz, og
minner om at gjennomsnittsmotoren i fritidsbåtflåten i
dag er over 20 år gammel.
– Et annet argument er sikkerhet på sjøen. Gamle
motorer øker sjansen for
havari på tur, med alle de
konsekvensene det medfører.
Dessuten har hk-avgiften
ledet til at mange velger små
motorer med for liten motoreffekt for båten, noe som
igjen leder til dårligere
manøvreringsegenskaper,
sier Prytz.

Billigere for
båtkjøperne
Fjerningen av avgiften betyr
tusenlapper spart for motorbåtkjøperne: En utenbordsmotor på 100 hk vil fra 1. Juli
bli hele 20 000 kroner rimeligere i innkjøp. Norboat
påpeker at det er helt nødvendig med overgangsordninger slik at salget ikke stopper helt opp i den viktigste
salgsperioden for bransjen.
– Vi er svært glade for at
mange års påvirkningsarbeid
endelig betaler seg. Nå skal vi
konsentrere oss om overgangsprosessen, og sørge for
at den blir så knirkefri som
mulig for alle parter, avslutter
administrerende direktør i
båtbransjeforbundet
Norboat, Erlend Prytz.

PRAKTISKE
ALARMER TIL
HYGGELIG
PRIS

Små skjulte alarmer
skremmer tyvene.
Billigkjedene Clas
Ohlson og Jula har et
rikt utvalg av små alarmer som ikke koster
mye penger, men som
likevel er effektive nok
til å skremme tyven.
Felles for alarmene er
at de alle gir lyd på
minst 99 desibel.

hyggelig «ding dong»,
dersom den skal brukes
som en enkel varsler for
ønskede eller uønskede
gjester om bord i en
større båt. Alarmen ka
også brukes på medisineller barskap om bord.
Drives a to medfølgende
SR44-batterier. Pris 99 kr.
www.clasohlson.no

Ulende «Røykvarsler»
Denne alarmen ser ut
som en helt vanlig røykvarsler. Men denne skiller
seg ut ved å ha en 360
graders bevegelsessensor
som gjør det umulig
å komme ubemerket
forbi den. Etter 30
sekunder utløses en
kraftig alarm på 120
desibel. Alarmen
aktiveres og deaktiveres ved hjelp av en
fjernkontroll som er
så liten og nett at
den kan henges på
knippet sammen
med
båtnøkkelen. Alarmen
drives av tre AA-batterier. Prisen er 299 kroner.
www.clasohlson.no

Den billigste
varianten

Fin i styrhus
båter
Denne vesle døralarmen koster ikke
mer enn 99 kroner.
Til tross for den
beskjedne størrelsen
uler den med et lydtrykk på 100desibel.
Alarmen monteres
på dør eller vindu,
og passer aller best
på skyvedører i styrhusbåter. Når magnetfeltet mellom sensor og
selve enheten brytes,
utløses alarmen etter
noen sekunder, om den
ikke straks deaktiveres.
Alarmen kan også avgi et

Hos Jula får du to alarmer
for en femtilapp. Disse
utløses i likhet med minialarmen fra Clas Ohlson,
ved at et magnetfelt brytes. Også disse alarmene
gir et signal på 100 dB.
Døralarmen drives med
tre stk LR44 batterier. www.jula.no

Dørmatte med ekstra
funksjon
Denne lille saken er
meget smart. En kontaktmatte legges under eksisterende dørmatte, og
utløses om noen trår på
dørmatta. Alarmflaten er
49 ganger 33 centimeter,
og således stor nok til å
dekke mesteparten av
matta du allerede har om

bord. Matta er forbundet
med en alarmenhet via en
fire meter lang kabel, noe
som gjør det vanskelig for
tyver å få deaktivert alarmen om selve høyttaleren
plasseres utilgjengelig.
Denne 200-kronersinvesteringen bruker et 9-volts
batteri.
www.clasohlson.no

Stort søkeområde
Denne alarmen fra
Jula registrerer bevegelser på inntil åtte
meters hold foran
enheten. Om alarmen ikke deaktiveres
med den medfølgende fjernkontrollen blir det uling
med 100 desibels
volum. Prisen er
beskjedne 199 kroner.
www.jula.no

Skremsel uten lyd
Alarm-klistremerker kan
være en meget billig
investering for å holde
tyvene unna. Med en
tipakning til 49 kroner
har du nok til både båt,
bil og hytte. www.jula.no

DETTE KAN DU GJØRE HVIS
DU HAR PROBLEMER MED Å
LESE BLADET PÅ SKJERM

LeangNytt er utformet i A4 format. Har du problemer
med å lese bladet på skjerm, f.eks på en lap-top eller et
lesebrett, foreslår jeg jeg følgende:
1. Print ut f.eks kun s/hvitt fra viste kommando.
2. Konverter bladet til en pdf-fil fra denne kommando. Pdf kan skrives ut eller forstørres til ønsket
størrelse.

«TOLLTULLSAKEN» AVKLART
Husker dere saken med det svenske
ekteparet som i 2008 la igjen båten
sin i Norge i vinteropplag etter å
seilt fra Bottenviken, og som ble
ilagt krav fra Toll og Avgiftsdirektoratet på 250.000 for ulovlig midlertidig innførsel av fritidsbåt?
KNBF fanget opp og frontet
denne saken i 2010 og la grunnlaget for en regelforandring som nå
muliggjør å legge igjen en utenlandsk båt i vinteropplag i Norge.
Det svenske ekteparet har kjempet
sin sak mot norske myndigheter i
all stillhet i mer enn 5 år! Nå får de
tilbake sine 250.000!

Det svenske ektparet Cecilia og
Kjell Olsson seilte i 2008 fra
Bottenviken nordligst i Østersjøen,
rundt syd-Sverige og oppover norskekysten til Mo i Rana. Der ble
båten lagt i vinteropplag. Båten ble
hentet og de seilte videre nordover
og fikk sett Lofoten etc. Etter dette
ble båten transportert over land tilbake til hjemstedet. Stor var forundringen da Olsson vel hjemme
åpnet postkassen og fikk se et krav
fra det norske Tollvesenet på kr
250.000 for innførsel av fritidsbåt
og HK-avgift. Olsson hadde vært 5
dager for lenge i Norge!

KNBF fanget opp denne saken
høsten 2010 og hadde møte med
Toll og avgiftsdirektoratet samt
politikere for å frå frafalt dette
urimelige kravet.
Olsson har kjempet en lang og
hard kamp for å få pengene tilbake.
Nå har endelig myndighetene gitt
seg.
Vi gratulerer ekteparet Olsson
med dagen og håper at ingen opplever dette igjen.

