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Byggingen er i gang!

Men vi trenger...
Leangbukten Båtforening søker velvillige donasjoner eller særs
hyggelig pris for et stort antall (gjerne 100 eller ﬂere!) stablebare
stoler og en del bord til stort innendørs felles areal i det nyeklubbhuset.
Dessuten nye eller pent brukt kjøl, frys og komfyr, samt oppvaskmaskin av "stordriftstype"!
Vi tilbyr gjerne reklame i bytte, f.eks pent skilt («plaquette»)
plassert på Tangen godt synlig, med navn på ﬁrma (eller privatperson) som bidrar. Ta kontakt med Hans på 930 66 233 eller e-post:
hans.kleppa@yahoo.com
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VEL OVERSTÅTT
PÅSKE!
Mange har begynt båtpussen, våren
er her – men hva er annerledes i år?
For det første, så har vi ferske
minner fra en av de beste somrene «i
manns minne», den i fjor!
Sommeren 2013 var heller ikke å
forakte! Det var noen av årene før
2013 som ikke ga fullgod uttelling,
men nå fremmer gjerne optimistene
blant oss spådommer som «7 gode
somre» på rad!
Så leste jeg for få dager siden i en
av de største avisene, at vi kunne
glemme en super sommer i år – for
nå var golfstrømmen kjøligere enn
tidligere, og dermed mente noen forskere at vi får en merkbart kjøligere
sommer enn vanlig. Fargerike kart
var ganske overbevisende – og jeg
trøstet meg med at Østlandet ikke
kom så ille ut av det, tross alt.
Men så fløt dette ordtaket opp i
pannebrasken min:
Det er vanskelig å spå – spesielt om
fremtiden!
Skal likevel forsøke meg på noen
spådommer – med litt varierende
fallhøyde.
En annen annerledes sak i år, er at
klubbhuset omsider reiser seg på
enden av Tangen – og jeg spår at det
vil bli ferdig, litt forsinket, en eller

annen gang i sommer! Ikke minst de
som har deltatt mest intenst i arbeidet fortjener nå virkelig å se denne
utviklingen, og for alle andre får vi
satse på en stor felles innvielsesfest
og bryggefest etter fellesferien en
gang.
Klubbhuset som infrastruktur skal
forhåpentligvis bl.a. bidra til at
«foreningsånden» hos oss vokser, og
at felleskapet i så måte styrkes og blir
mer inkluderende – for de som
kunne tenke seg et slikt aspekt
utover bare et sted å fortøye båten
sin, uten å bli nærmere kjent med
andre.
Nesten all dugnad er frivillig hos
oss, men av og til slår det meg at det
ofte er de samme som stiller opp –
om en ser bort fra det nattlige vaktholdet. Til gjengjeld deles etter hvert
gode gjerninger og gode minner,
med andre like engasjerte medlemmer og andelshavere.
Hva med å melde seg noen timer
for å beise en husvegg? Planen er å
be om dugnadshjelp til å beise servicebygget på Tangen i år. Og det
beste er at fargen skal bli noe helt
annet og lysere, enn det litt dystre
mørke første strøket vi har nå!
Klubbhuset får samme lyse farge –
men skal ikke males på dugnad,
denne gangen!
Om 5-10 mann melder seg, vil servicebygget bli beiset i en fei – og
noen pølser og noe drikke på kan
fortæres mens man blir bedre kjent
med hverandre. Kanskje alle som
melder seg er fra samme brygge, som
derved utfordrer en annen brygge til
å bidra i en annen sammenheng? En
stafettpinne innen dugnad!
Jeg spår også at i 2015 vil Leangbukten Båtforening ha spesielt stor
glede av å motta et stort antall stoler,
som er stablebare. Gjerne gratis, formodentlig brukt, kanskje fra et ganske stort firma som vil fornye sitt
eget inventar? Eller til en spesielt

hyggelig pris. Noen bord trengs
også – kanskje en og annen sittegruppe. For ikke å nevne hvitevarer,
til det forenklede anretningskjøkkenet. Der trenger vi et godt tilbud!
Annonsen på forsiden av dette
LeangNytt forsøker være iøyenfallende om dette, og vi tar gjerne
imot gode tips om du ikke sitter
med f.eks. 40 eller 100 stoler å gi
bort selv! Vi kan ikke ta imot bare
en håndfull stoler – det må i alle
fall være noen titalls, i en grei kvalitet og som er laget for å stables
oppå hverandre. Totalt trenger vi
minst 100, men det kan være noen
ulike modeller seg imellom.
Det har vært meningen å distribuere en spørreundersøkelse i vinter, for å få informasjon om hva
slags tilbud medlemmene kunne
tenke seg ifbm. klubbhuset – og
mer til. Ulike meninger om innholdet har forsinket denne, men den er
nå rett rundt hjørnet, om enn noe
barbert. Jeg skal ikke spå, men
håper at like mange eller flere enn i
fjor, tar seg tid til å svare på årets
spørsmål. Det er til stor hjelp i veivalg!
En annen sak jeg ikke vil spå om,
er 3 nye men høyst ulike alternativ
for biltrafikken å komme seg over
(eller under) Oslofjorden. Som båtforening kan vi ikke ha noen
bestemt mening da meningene er
mange og sprikende, men om noen
vil engasjere seg for eller imot bro
eller tunnel, kan en lese om
høringsresultatene og mer på vegvesenet.no – eller sågar signere seg
på ulike sider på i’net, som f.eks.
«nei til bro», osv.
Ganske samstemt er dog ønsket
fra medlemmer og andelshavere
om å få egen dieseltank hos oss!
Det har seg også slik at Asker kommune har vedtatt å forby all vår fylling på egne båter fra tankbil, men
dette forbudet må godkjennes av

Kystverket – noe som ikke er
skjedd, enda. Hvor smart et slikt
forbud er, kan nok diskuteres, men
for vår del avventer vi enda svar på
en søknad oversendt kommunen
om egen dieseltank på Tangen med
«fyllepistol» som på en bensinstasjon. Da med automatisk stopp om
diesel kommer helt opp i påfyllingsrøret. Jeg har mottatt signaler
om at svaret er rett rundt hjørnet,
og jeg våger å spå at før eller siden
skal vi få til dette tilbudet – og forhåpentligvis alt nå i 2015. Nevner
også at kravene for å ha bensintank
er strengere enn for dieseltank, så vi
starter i alle fall med kun diesel.
Derimot blir tilbudet sannsynligvis
både vanlig diesel og mer miljøvennlig biodiesel. Med frihet (til å
fylle rimelig, nesten når det måtte
passe hver enkelt) følger ansvar det som er helt sikkert, er at vi må
være forsiktige når det fylles – søler
vi på vannet, kan tilbudet forsvinne
«raskere enn svint».
Ved siden av alt dette og litt annet
det også jobbes med, som båtpuss
på alle bauger og kanter i
Leangbukta, kribler det nå med forventningsfull glede hos båtfolket –
foran en potensielt flott vår og
sommer også i år!
Akkurat nå ønsker jeg først og
fremst alle en riktig flott vår og forsommer!

Gjesteparkering
Vi tilbyr gjesteparkering på ukedager og i lavsesong.
Gjesteparkeringskort fås på kontoret i kontortiden mellom kl. 09.00
– 16.00

Båtmerke/stickers

NYTT FRA
DAGLIG LEDER

TIDLIG SESONG!
Våren kom fort i år, så fort at isen
ikke rakk å legge seg - og det var
faktisk nesten ikke nødvendig å
pakke inn båtene.
Men som tidligere år starter sommerhavnen 1. mai mens sommerkortene gjelder fra 24. april.
For alle som har betalt drifts- og
vedlikeholdskostnadene eller sommerleien innen fristen, får sommernøkkelen tilsendt rett etter
påske sammen med nytt båtmerke.
Ellers nevner vi noen viktige punkt:

Fakturering av sommerhavn
2015
Alle andelseiere som ikke har sagt
fra om de skal benytte båtplassen
eller ikke, er fakturert for egenbruk
av plassen. Skal båtplassen likevel
leies ut, blir fakturaen kreditert dersom båtplassen blir leid ut. Vi har
leid ut 323 båtplasser denne sommeren så langt.

Parkeringsbevis
Parkeringsbeviset skal 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 parkeringsgebyr. Kortene får strekkode
for at kortene ikke kan kopieres.

Sammen med utsendelse av sommernøkler vedlegges 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.

Vaktlister
Som tidligere vil vaktlisten være
alfabetisk sortert på den som disponerer båtplassen. I år fortsetter vi
fra bokstaven «B». 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 også lagt ut i vakttårnet.
Kode til vakttårnet er 0501.
Vaktperioden er fra kl. 22 til kl. 05.
Kart over bryggene og vaktinstruks legges i vakttårnet.

Skjøter på strømkabel
Det er ikke tillatt med skjøter eller
overganger på strømkabelen.
Kabelen skal være godkjent for
bruk utendørs. Ved misbruk eller
bruk av ikke godkjente kabler, overganger og skjøter vil strømkabelen
bli frakoblet og forholdet notert.

Fortøyning
Det er mange som fortøyer båten
sin altfor dårlig. Båt fortøyd i bås
skal ha minst 4 fortøyningstrosser.
Båter over 20 fot skal benytte støyfrie strekkavlastere av gummi, ikke
stålfjærer. Tykkelse på fortøyningstau skal gjenspeile båtens størrelse.

Joller
I revidert havnereglement har vi
definert størrelsen på en jolle.
Definisjon på en jolle i vår havn, er

BÅTFORENINGER
KAN UTBETALE
INNTIL 8.000
SKATTEFRITT I 2015

en båt med størrelse inntil 13 fot.
Båter/joller utover dette, betraktes
som småbåter og må ligge på en
ordinær båtplass.

Miljøcontainere og søppelcontainere
Det er miljøcontainere både på
Tangen og i Bukta. Bruk disse! Det
er ikke tillatt å kaste miljøavfall i
restavfall.
Brukerne skal selv fjerne eget
søppel og hive dette i egnet søppelcontainer på parkeringsplassen. På
Tangen ber vi vennligst om å
benytte søppelcontainerene slik de
er merket. (sortering).
Er containerene fulle, vennligst
ta søppelet med hjem.

Veibom til Tangen
Vi endrer det slik at det kun blir ett
mobilnummer pr. båtplass som
kan åpne bommen, pluss nøkkelkort. Telefonnummer til bommen
legges ut på Min side.

Serviceløft
Vi tilbyr ikke serviceløft denne
sommeren og henviser alle til
Asker Marina. Medlemmer i LBF får
25% rabatt på ordinær pris kr. 100,pr fot. Vår pris er altså kr. 75,- pr.
fot + mva. Dette inkluderer 3 dager
landligge.
Høytrykksspyling koster kr. 500,+ mva kommer i tillegg.

Innlogging på «Min side»
Det er viktig at alle logger inn på
«Min side». Her kan du endre
adresse, telefonnummer, epost, etc
Her ligger vaktliste, fakturaer,
oppslagstavle og utfyllende informasjon til medlemmer. Båttype og
forsikring skal registreres på Min
side.

Oppslagstavlen
På oppslagstavlen finner du tildelt
båtplass-nummer og vaktdato.
Vi ønsker alle en fin sommer !!

FRA
VAKTMESTEREN
HEI!
Våren er kommet og vannet er satt på,
uttakk av båter er nå godt i gang. Alle
båtene som står på land skal være ute til
1. mai.
Dette gjelder ikke de som står på øvre
parkeringsplass i bukta, der er datoen
15. mai.
Husk å flytte båten til sommerplass så
fort det lar seg gjøre, det gjør det enklere
for oss og de som kommer med båtene
sine. De kan da legge den på rett plass
med en gang og vi slipper mellomlagring.
Det gjør at vi også kan få bygge om alle
plassene i god tid før sommersesongen.
Det vil bli skiftet til sommernøkkler
fredag 24 april.
Skulle det være en vannslange, en
strømkontakt eller noe annet som ikke er i
orden er det bare å si fra.
Da skal vi ta tak i det så fort det lar seg
gjøre.
Når alle båtene er ute vil vi få feid parkeringplassene, vi setter opp skilt når dette
skal foregå.
Det er viktig at vi ikke parkerer ved
utsettingsrampa for båter. De som kommer med båt på henger trenger plass til å
snu på.
Det er også viktig å ikke parkere foran
byggeplassen til det nye klubbhuset, de
trenger litt plass på utsiden.
Jeg vil også i sommer ha den samme
assistenten som i fjor.
God båtsesong.
Mvh Kjetil

Samlet lønnsutbetaling til en person
fra den enkelte stiftelse, frivillige
organisasjon, forening eller lag er fra
og med inntektsåret 2015 skattefri
opp til 8.000 kroner for mottakeren.
(I 2014 er fribeløpet 6.000 kroner.)
Foreninger er etter spesielle regler fritatt for å sende lønns- og trekkoppgave, og honoraret er skattefritt for
mottakeren. Overstiger beløpet
8.000 (6.000) kroner fra en forening,
skal hele beløpet oppgis i lønns- og
trekkoppgaven og blir skattepliktig
inntekt.
Merk at beløp utbetalt i diett og
bilgodtgjørelse skal regnes med når
det vurderes om grensen er overskredet. Diett og bilgodtgjørelse kan altså
ikke komme i tillegg, med mindre
man er medlem i foreningen. Bare
ved trekkfri kostnadsgodtgjørelse
(f. eks. diett og bilgodtgjørelse etter
statens satser og regulativ) som dekker «et medlems innsats eller opptreden for sin forening», er det fritak for
lønnsinnberetning av godtgjørelsen.
Er du medlem i foreningen, kan du
altså få diett og bilgodtgjørelse i tillegg til 8 skattefrie tusenlapper.
Samme person kan motta det skattefritt honorar fra flere frivillige organisasjoner. Det er ingen fastsatt
grense for antall foreninger og lag der
du kan tjene opptil fribeløpet som
lønnsinntekt skattefritt. Grensen går
når «virksomheten» får et såpass stort
omfang at ligningsmyndighetene
klassifiserer den som næringsvirksomhet. Da vil i tilfelle alle foreningshonorarene være skattepliktig
inntekt i næring.

NYTT FRA
ANDELSLAGET
Fra LBA-styret
Det nye styret er nå konstituert, med følgende oppgavefordeling:
Nestleder: Anne-Karin Bjerkestrand
Ansv. Landområder: Espen Ettre
Ansv. Sjøområder: Iacob Bjørneby
Ansv. Regnskap og data: Morten
Erichsen/Jørn Aspeli
Organisasjonskommiteen:Anne-Karin
Bjerkestrand/Jørn Aspeli (leder)
Morten Erichsen fortsetter som leder
av byggekomiteen for Klubbhuset.
En av de sakene det nye styret skal
jobbe med, er håndtering avbåter med
tvilsom sjødyktighet og båter med ukjent
eier som blir liggende i havnen. Vi ønsker
å vurdere sanksjoner for båteiere som
ikke retter seg etter havnereglementet.
Slike sanksjoner kan komme til anvendelse dersom en båteier ikke følger avtaler om bruk av plass (f.eks. ved flytting
mellom vinterhavn og sommerhavn),
dersom en båt ikke fjernes eller at avtale
om sommer eller vinterhavn ikke overholdes, dersom det avdekkes at nødvendig forsikring av båt i havn eller på land
ikke kan dokumenteres m.m. Hensikten
med dette vil være dels å dekke kostnader
for arbeid LBA må få utført for å frigjøre
plass i havn eller på land, dels å hindre at
LBA blir sittende med ulempene etter
f.eks. et havari i havnen dersom forsikring ikke er på plass.
Styret regner med å legge frem et forslag på neste ordinære årsmøte om dette.
Båter som blir liggende i havner uten
kjent eier, ser ut til å bli et voksende problem. Dette må bransjen løse sammen
med myndighetene. I dag er det en relativt komplisert og langdryg prosess å få

tillatelse til å fjerne en båt. Det krever trolig at namsmannen må gi en annen myndighet til å avhende båten. Dersom båten
har en salgsverdi, kan kanskje kostnadene dekkes inn. I en del tilfeller er slike
båter kondemnable. Det er neppe noen
løsning å taue slike båter på dypt vann og
senke dem.
Styret vil ta kontakt med andre båthavner samt organisasjoner og myndigheter
for å finne ut om andre har noen gode
løsninger, og for å kaste lys på problemstillingen.
LBA har hatt, og vil fortsette å ha et
godt samarbeid med Asker kommune.
Etter at vi har lagt uenigheten knyttet til
Hvile havn bak oss, vil vi sikre at det er
tilstrekkelig farled for de båtene som ligger på sydsiden av M-brygga. Asker kommune har allerede kommet med et forslag, som vi vil behandle på kommende
styremøte. Vi har også inngått en avtale
med Asker kommune om refusjon av
kostnader knyttet til septik mottaket
ytterst på Tangen. Anlegget ble bygget
som en del av Tangen prosjektet og kommunen har refundert en omforent andel
på i overkant av 400.000 kroner. Dette
anlegget skal drives av Asket kommune.
LBA og kommunen har en rammeavtale om at båten som henter søppel fra
øyene, skal kunne levere avfallet til hentebil ved vår brygge på Tangen. Dette vil bli
regulert i en avtale som det nå jobbes
med. Det er tale om en tidsbegrenset liggetid på et egnet sted i kanalen. Når avfallet er levert, skal båten forlate vårt
område.
Vi står foran en ny båtsesong, og gleder
oss til å komme i gang med båtlivet. Det
er denne gleden som driver oss til alt
arbeidet med vedlikehold av båten og
«nødvendige» økonomiske prioriteringer,
LBA’s oppgave er å bidra til dette ved å
sørge for et godt havneanlegg som holdes
ryddig og i god stand. I den sammenheng
strammer vi inn på parkeringsordningen
for å hindre fremmedparkering (særlig
gjelder det Tangen), og vi har gjort mindre endringer i havnereglementet for å
sikre at det fyller behovene. Vi håper alle
vil sette seg inn i reglementet og følge det.
Vi gleder oss over at klubbhuset nå er
under bygging. Det skal bli vår nye «storstue».

BÅTFOLK
ELLER FOLK I
BÅT
I pinsen i fjor prøvde vi å
ligge på svai i Sandspollen. Men et merkbart
antall av lekekjørende joller med barn i hadde
åpenbart fått lov å holde
på med denne aktiviteten. Selvsagt morsomt for
barna og greit for deres
foreldre som å delta i barnepass. I flere år, de siste
årene, har lekekjøring
vært en fyaktivitet i uthavnene.
Nå er dette tilbake for
fullt så vidt vi har erfart.
Muligens skyldes dette at
nye 4-takts påhengsmotorer er støysvakere, men
men det er langt igjen til
de er lydløse og eksosfrie.
Lær barna å ro, det er
både sunt og trivelig. Er
det båtfolk som viser slik
hensynsløshet og forakt
for andre? Jeg tror nei, det
er folk i båt. Jeg håper at
ingen av dem var andelseiere eller medlemmer i
vår forening.
Uansett, vi er mange og
jeg håper at vi som båtforening gir klart uttrykk
for det.
Jeg har også en bønn til
dere med motorbåt, kan
dere så langt det er mulig,
å passere oss når vi seiler,
og således gi oss et vennlig dytt i hekken, fremfor
en bråstopp i baugen.
Vennlig hilsen
Dag Solberg
Medlem nr. 100018

SJØEN FOR
ALLE 2015 EN
PUBLIKUMSSUKSESS
Sjøen For Alle, Norges
største båtmesse, ble
arrangert fra 18-22 mars
på Norges Varemesse på
Lillestrøm. Da messen
stengte søndag hadde
totalt 25.863 mennesker
vært innom. I 2014 var
antallet 16.518, og dermed er økningen fra fjoråret 56 %.

Tilleggsaktiviteter
og vannshow trakk
publikum
I 2015 har Sjøen For Alle
fulgt trenden fra båtmesser i utlandet, og tatt grep
for å aktivisere publikum
i større grad enn tidligere
år. Messens Prosjektleder,
Andreas Ljones, mener
vannsportaktiviteter,
show, båtrelaterte kurs,
foredrag og barneunderholdning kan ha bidratt
til at besøkstallet var

VÅRFØLELSE
PÅ HOLMENSKJÆRET
De som hadde tatt turen
ut til Holmenskjæret tirsdag formiddag 3. mars
smilte om kapp med sola.
Vårstemningen var til å ta
og føle på.
En av dem som lot seg
lokke ut i det fine været,
var Per Eek fra Heggedal.
Han er båtmann hele
året, men synes det er ekstra trivelig når våren nærmer seg.
– Jeg bruker båten året
rundt, så sant det lar seg

såpass høyt sammenlignet med fjoråret:
- I år har Sjøen For Alle
hatt målsetning om å
spille på flere sinn for å
sysselsette og engasjere
publikum. Messen har
blitt en heldagsopplevelse. Vannshowene har
vært daglige høydepunkt,
og lørdag 21. mars satte
VM-tittelholder Rok
Frojancic innendørs verdensrekord med 5 backflips utført sammenhengende.
Bredden i årets utstilling var også stor og
representativ for den norske båtbransjen. Det kan
også ha bidratt til at
publikum sluttet opp om
messen i den grad de
gjorde.

Salg av luksusbåter og
daycruisere over forventning
Det siste året har den norske båtbransjen hatt en
forsiktig vekst, og salget
av båt og båtutstyr i
Norge har økt med rundt

gjøre. Er det for mye is på
vannet lar jeg båten stå,
forteller Eek.
Han har sommersted
på Høyerholmen og tar
ofte turen ut for å sjekke
at alt er i orden.
– Det er alltid greit å
sjekke at sikringer ikke

5 %. Det er særlig i markedet for motorbåter opp
til 8 meter det ser lysest
ut. Bransjeorganisasjonen
Norboat melder om optimisme blant både små og
store aktører. På årets
Sjøen For Alle har det
blitt solgt flere seilbåter
og luksusyachter i millionklassen. Volumsalget
er det imidlertid mellomstore båter og utstyrsleverandører som har stått
for. Prosjektleder Andreas
Ljones sier dette stemmer
overens med dagens
trendbilde:
- Daycruisere er mest
trendy akkurat nå. De
passer godt for travle
familier som vil raskt ut
på vannet og ha minimalt
med vedlikehold. Det at
regjeringen fjernet båtmotoravgiften (HK-avgiften) 1.7.2014, kan også
være en faktor som bidrar
til økt salg og optimisme
blant utstillerne.
I 2015 var antall utstillerkvadratmeter på
15.000 m2 kontra 6.600
m2 i 2014.

har gått, og at alt ellers er i
orden. Turen over er ikke
lang, så det er bare trivelig, smiler Eek.
- BUDSTIKKABÅTTUR: Per Eek fra
Heggedal på vei ut til
Høyerholmen for å se om
hytta er i orden.
FOTO: EVA GROVEN

PÅ-N IGJEN!
Skriv ut sidene hvis du
trenger en sjekkliste.
1) Vask og poler skrog,
dekk og kahytt. Bruk høytrykksspyler og poleringsmaskin. Ikke nødvendig å
fjerne gammelt bunnstoff
som sitter fast. Ikke poler
i direkte sollys. Benytt
båtpolish – den har bedre
UV-beskyttelse enn bilpolish. Vanskelige flekker
kan fjernes med Zalo,
Biotex, Ajax eller Jif (forsiktig – Jif inneholder slipemiddel og Ajax inneholder salmiakk).
2) Vask, sjekk og poler
alt forniklet og rustfritt.
Bruk chromepolish.
3) Vask alt treverk ute
med såpe og varmt vann.
Om nødvendig mattes
lakkerte overflater med
fint sandpapir og påføres
lakk. Teak og andre ikkelakkede overflater kan
oljes.
4) Påfør selvpolerende
bunnstoff av anerkjent

merke. Skift farge hvert år,
da er det lettere å se hvor
lenge den varer og om det
egentlig bare holder med
spyling enkelte år.
Propellen kan farges med
en svart sprittusj.
Loggivere og ekkoloddsvinger skal ikke bunnstoffes. Hekkaggregat skal
påføres egen type bunnstoff.
5) Vask kalesjen, la
tørke og sett inn med to
strøk impregnering hvis
den er laget av bomull.
Smør glidelåsene med
silikon. Fettflekker fjernes
med renset bensin, jordslag med Ship Shape.
6) Sjekk skrog og dekk
for rifter, striper og skader, og utbedre disse med
gelcoat reparasjonssett.
7) Sjekk alle vindus- og
luketetninger, samt rense
alle dekksgjennomføringer, utløp og beslag.
Lukepakninger settes inn
med voks, hengsler settes
inn med sykkelolje eller
WD40.

8) Sjekk ankerkjettingen og frisk opp dybdemerkingene.
9) Sjekk og evt. skift
vindusviskerne.
10) For å fjerne eventuell dårlig innelukt om
bord, kan du helle eddik i
en åpen boks og la stå
noen dager, eller du kan
koke einebærbusker og la
stå i en bøtte over tid.

Innvendig
1) Vask, støvsug og/eller
tørk tak, vegger, skott,
ventiler og vinduer.
2) Rengjør inne i skap,
skuffer, hyller, kjøleboks
etc.
3) Gardiner, dyner og
andre tekstiler vaskes i
ferskvann for å få bort saltet. Sett putene inn med
vinylshine.
4) Sjekk ledninger,
kontakter, sikringer og at
alle brytere, lamper og
lanterner virker. Dusj
åpne kontakter med
WD40 eller CRC.
5) Sjekk alle skroggjen-

nomføringer fra innsiden
og bevege alle hendler og
kraner. Er de slitte eller
korroderte så skift dem
ut.
6) Ettertrekk alle slangeklemmer. Det skal være
doble slangeklemmer
montert mot hverandre
på alle skroggjennomføringer.
7) Kontroller alle
slanger inkl. gasslangen
for lekkasjer. Skift ut hvis
de er tørre og/eller
sprukne. Sjekk også dreneringer.
8) Sett treverk inn med
olje eller møbelpolish.
9) Kontroller at alt teknisk utstyr (varmeapparat, kjøleskap, bereder,
VHF, vindusviskermotorer, baugpropell, ankervinsj osv.) virker.
10) Sjekk at toalettet
virker som det skal, smør
pumpestangen med vaselin og hell noen dråper
soyaolje i skålen og skyll
ut.
11) Tøm vanntanken
og etterfyll med friskt
vann. Smaker vannet likevel dårlig kan du «rense»
vanntanken med å fylle
på en til to liter hvitvin og
toppe opp med vann og
la stå i en uke. Tøm og
etterfyll. En annen
metode er å bruke en
kork eller to med klorin.
12) Sjekk at raketter og
bluss ikke er gått ut på
dato, at vestene er i
orden, at medisinskapet
er oppgradert og at
brannslokkingsapparatet
er snudd opp ned noen
ganger og er på grønt.

Sjekk også at navigasjonsutstyret er i orden og at
kartene er nye eller korrigerte.

Motoren og tilhørende
utstyr
(D=innenbords diesel,
U=utenbords bensin)
1) D: Vask motoren og
motorrommet. Bruk
avfettingsmilder med
omhu. Skyll med vann.
2) DU: Skift offeranodene hvis de er mer enn
en tredjedel opptæret.
3) DU: Sjekk og smør
impelleren, samt kontroller viftereimens slark.
Viftereimen på moderne
påhengsmotorer driver
både dynamo og kompressor. Ryker den, kommer du deg kanskje til
land på tomgang.
4) U: Bruk helst profesjonelt verksted til å overhale påhengsmotoren,
særlig hvis den er av nyere
dato og over cirka 20 hk
og i alle fall hvis den er
innenfor garantitiden.
5) D: Skift motorolje
og kontroller vann- og
gearoljenivået. Smør alle
bevegelige deler med grease.
6) U: Skift gearolje,
bensinfilter og plugger
minst en gang hver
sesong, og smør alle bevegelige deler med grease.
7) DU: Følg motorfabrikantens anbefalinger
og intervallkontroller.
8) DU: Sjekk batteriet
for syre og etterfyll om
nødvendig. Mål spenningen til nær 14,4 volt.
Sett til lading hvis under

12,7 volt. Smør polene
med vaselin.
9) D: Rens sjøvannsfilter, sjekk oljefilter og dieselfilter, både forfilter og
hovedfilter.
10) D: Ettertrekk alle
slangeklemmer.
11) D: Kontroller pakkboks og etterfyll med grease.
12) D: Smør alle spaker
og hendler.
13) D: Sjekk at eksossystemet er tett.
14) DU: Ettertrekk bolter og mutre.
15) D: Sjekk all instrumentering.
16) DU: Sjekk at dynamoen lader.
17) D: Kontroller propell, aksel, drev, ror, bolter, trimplan etc.
18) D: Kontroller hekkaggregatet og belgen. (Bør
utføres av fagfolk).
19) D: Test styringen
og powertrimmen før sjøsetting.
20) DU: Sørg for å har
relevante reservedeler og
(de)monteringsverktøy
om bord

Jolle, tau, fendere etc.
1) Kontroller at lettbåten
er i orden og at åregaflene
virker som de skal.
2) Mal moderskipets
navn på lettbåten. Da er
det større sjanse for å få
den igjen om den skulle
forsvinne.
3) Sjekk liner, tau, trosser og foreta
taklinger/spleisinger der
det er nødvendig. Bruk
strekkavlastere når du fortøyer til flytebrygger.

4) Sjekk alle sjakler,
bøyler og splinter.
5) Vask fenderne og
etterfyll med luft.
6) Sjekk utstyr som er
festet i dekket eller lettbåten.
7) Er badeleideren din
lang nok? Den skal kunne
føres minst 30 cm ned i
sjøen, men helst 50 cm,
for at man skal kunne
klyve om bord igjen med
våte klær etter fall i sjøen.
8) Sjekk rekkestøtter og
alle kryssholt og deres
innfestninger.
9) Kontroller løpende
og stående rigg, og smør
alle vinsjer med fett og
sykkelolje respektivt (se
manualen).
10) Sjekk nødstyringsarrangementet i båten
din.
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Lytt til erfarne fagfolk

BÅTMOTORER
STJÅLET PÅ
HOLMENSKJÆRET

Flere båtmotorer er
stjålet fra båter i
vinterropplag på
Holmenskjæret.
En torsdag kveld fikk eieren av en båt i opplag på
Holmenskjæret seg en
støkk. Da eieren skulle se
etter båten, oppdaget han
at hans 70 hk store
Yamaha båtmotor var
vekk.
I samme område av
båthavnen var også to
andre båtmotorer borte.
- Dette er den eneste
meldingen vi har fått om
stjålne båtmotorer på

lenge. Men vi oppfordrer
alle med båt i vinteropplag til å se over båten sin
nå i helgen, uansett om
den ligger på
Holmenskjæret eller et
annet sted, sier operasjonsleder Magne Olsvoll
ved Asker og Bærum politidistrikt.

Oppsøkte havnen
fredag
Da meldingen om båttyveriet kom inn torsdag
kveld, sendte politiet en
patrulje ut til Holmenskjæret. Ifølge Olsvoll var

det så mørkt og glatt at
det var vanskelig for
betjentene å skaffe seg
noen oversikt.
- Vi må se nærmere på
forholdene når det blir
dagslys, sier Olsvoll.

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 ’n åpnes i nettleseren, kan forstørres til
ønsket størrelse eller skrives ut.

PÅBUD OM
REDNINGSVEST I BÅT

seg mellom båter og går om bord i fortøyde eller
ankrede fartøy.
Fritidsbåter over 8 meter er også unntatt fra vestpåbudet.
– Det betyr at barn som er med i en skjærgårdsjeep
som er 8,5 meter lang, ikke må bruke vest. Det framstår ikke som logisk for meg, sier SVs Torgeir Knag
Fylkesnes til NTB.

Ingen i kikkerten
Foreløpig har politiet
ingen mistenkte i saken.
Man kan fort tenke seg
at det er snakk om
mobile vinningskriminelle. Men det er i så fall
av mangel av noe annet å
gå på, sier Olsvoll.
- BUDSTIKKA -

KUTTET AV: Ledninger var kappet tvers av og kjettinger fjernet på flere båtmotorer en torsdag kveld.
FOTO: KRISTOFFER HAGEN

POLITIET
FRYKTER
UTENLANDSK
BÅTBANDE
En konkret utenlandsk
bande på jakt etter båtmotorer kan være på vei
til Norge.
Politiet frykter banden
skal slå til mot steder der
det vinterlagres båter og
båtmotorer.
– Vi vet imidlertid ikke

hvor de planlegger å slå
til, sier politiinspektør
Tom Erik Guttulsrød ved
Felles kriminalenhet i
Østfold politidistrikt til
Fredriksstad Blad.
Flere båthavner i Asker
og Bærum er de siste
årene blitt utsatt for grove
tyverier, blant annet er et
stort antall motorer tatt.
Stjal motorer for over
en million
I slutten av mars i fjor
herjet en organisert

bande i båthavnen på
Slependen. I løpet av
noen timer ble båtmotorer til en verdi av rundt 1
million stjålet fra Gyssestad båthavn. Flere av de
ni motorene som ble
plukket fra båtene veide
over 300 kilo og hadde en
markedspris på nærmere
300.000 kroner.
– Etter det tyveriet har
vi omorganisert båthavnen vinteropplag. Båter
med store og verdifulle

motorer er blitt gjort mer
utilgjengelige. Nå ligger
de på områder hvor det er
vanskelig å komme til og
stedene er flombelyst,
forteller daglig leder
Torgeir Hagen.
For et år siden kjørte
tyvene rett inn i båthavnen, skrudde av motorene og lempet dem over i
ventede biler.
Det skal ikke være
mulig å gjøre dette nå,
sier Hagen. - BUDSTIKKA -

Miljøpartiet De Grønnes ene stemme sikret flertall for
et påbud om bruk av redningsvest i båt for både
voksne og barn.
En noe uvanlig allianse av SV, Høyre og Fremskrittspartiet gikk imot et vestpåbud, men partiene rår
bare over 84 av Stortingets 169 mandater.
Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne er den
som sikret påbudet flertall. I fjor gikk partiet imot et
lignende forslag.
– Det har vært en grundig debatt i partiet. Vi er delt
omtrent på midten, men velger å lytte til de klare
rådene fra Redningsselskapet og politiet, sier Hansson
til NTB.
Påbudet om redningsvest gjelder kun for båter i fart.
Påbudet vil heller ikke gjelde når en person beveger

