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FANTASTISKE
TIDER, OG
LIKEVEL UTFORDRENDE
TIDER!
Ligger det store organisatoriske forandringer foran oss?
Eller er stø kurs det
beste?
OBS! Ikke signer bort
stemmeretten din i
disse dager, for årsmøtet neste år ;-)
Denne sommeren har
for de fleste jeg har
snakket med, vært en
av de bedre – og er så
blitt avløst av en sjelden fin høst. Det er lett
å kunne nyte gode
dager på vannet, under
slike forhold!
Vi er rett og slett
svært priviligerte. Vi
bor i et naturskjønt
land og verdensdel
med politisk stabilitet
og greie rammer for de
aktiviteter nordmenn
flest ønsker å drive
med. Asker og nærliggende kommuner er
gode kommuner, med
god styring i det meste.
Og vi har altså et av landets (noen sier
Skandinavias) beste

Er så alt bare fryd og
gammen?
Under overflaten er
det, som så ofte i sunne
samfunn der meninger
har fritt spillerom, tanker og ideer om hvordan det som eksisterer
både skal best vedlikeholdes og forbedres
fremover. Innimellom
kommer det tilbakeslag, men i det store og
hele tror vel de fleste av
oss at en kollektiv sunn
fornuft klarer å verne
om det gode resultatet.
Her om dagen sa en
Cambridge professor
som ansees å være
blant verdens 20 mest
begavede nålevende
tenkere (koreaneren
Ha-Joon Chang), at
«den skandinaviske
modellen» er selve idealsamfunnet.
Og det stemmer jo at
balansen mellom det
kommersielle og det
almennyttige som f.eks.
(båt-)foreninger er
unikt godt hos oss,
med bred politisk
støtte til begge deler. I
våre samfunn med
bedre fordelingspolitikk skaper vi f.eks.
færre «tapere», enn i
andre lands samfunn…
Hva engasjerer man
seg i?
For noen er Clinton og
Trump høyt på listen, i
et forunderlig jevnt
kappløp der borte. For

andre er akkurat det
naturlig nok helt likegyldig! Her hjemme er
det også mye spennende som skjer. De
«rødgrønne» håper på å
holde den sittende
«blå-blå» regjeringen til
kun en 4 års periode, og
vårt fragmenterte valgsystem gir sin egen
spenning – hvem klarer
sperregrensen på 4%
neste gang, hvem kommer i vippeposisjon,
etc. Svært mange engasjerte mennesker deltar
i dette!
Men engasjement for
vår egen båtforening
og andelslaget da?
Vi har også en slags
«nær 4% fraksjon» hos
oss som ønsker å vokse
seg større, endre kursen
helt og skille LBA fra
LBF. Fordi bare ca. 6%
av andelshavere og
enda færre av rene
medlemmer vanligvis
møter på et helt vanlig
årsmøte, må en ta en
velorganisert gruppe
med «oppviglende plakater og teip», lukket
facebookgruppe og
hemmelige møter, litt
alvorlig. Dette for å
unngå «kupping» av en
liten gruppe – selv om
manglende åpenhet i
seg selv muligens setter
noen store spørsmålstegn ved en slik «utbrytergruppe».
Vi må også i utgangspunktet erkjenne og
forstå at de aller fleste
brukerne hos oss ikke
ønsker å bruke tid og
energi på «politikken»
bak det vellykkede tilbudet vi kan tilby! Det

er oftest nok å ha fått seg en
båtplass, og nyte hva denne
åpner for.
Hos oss finnes det siden
2012 også mulighet for å få
løft med truck ved vår egen
kai om båten er av den litt
større typen, eller bruke vår
egen rampe for å sette ut
eller trekke opp båten. Skal
en markere en større begivenhet, kan en nå for en grei
sum leie et flott festlokale
med helt unik beliggenhet
ved vannkanten. Om en selv
eller kanskje de yngre i familien vil ha et kurstilbud, så
kan en velge blant flere hver
vinter/vår f.o.m. 2015-16
sesongen. Og det finnes heldigvis noen engasjerte sjeler
som får til alt dette! Vi må
ikke glemme en gedigen takknemlighet og stor takk til
alle involverte i dette…
Av og til trengs bare din
stemme på et årsmøte!
Leangbukten Båtforening
dannet andelslaget juni
1981. Dette for å ivareta de
økonomiske verdiene i virksomheten. Det administrative har vært felles for båtforeningen og andelslaget
siden den gang, men noen
virker å tro at fordi de stadig
større økonomiske verdiene
på regnearket har gått
gjennom regnskapet til
andelslaget (av ganske tilfeldige årsaker), så er betydningen av andelslaget så
mye større enn før. Etter at
andelslaget ble endret til et
SA er det noen få hos oss
som forsøker gjøre et nummer ut av at LBA har et eget
selvstendig organisasjonsnummer. Det er faktisk ikke
nytt – det har konkret vært
tilfelle i ca. 24 år og er absolutt ingen beggrunnelse for
«skilsmisse»!

Modellen vi har benyttet i
flere tiår, har med gjennomtenkte vedtekter bl.a. alltid
bundet andelslaget til båtforeningen slik navnet også
tilsier; Leangbukten
Båtforeningens Andelslag.
Alt som er oppnådd siden
1981, er oppnådd i denne
modellen. Faktisk har de
aller fleste som har båtplass
i vår virksomhet, ingen
vesentlig opplevelse av at
det er noen store skiller som
gjelder. LBF og LBA brukes
ofte om hverandre i samtaler, uten klare tanker om forskjeller. Og det er bra, da
virksomheten bør fremstå
som homogen, uansett hva
tilbudet er! Så hvorfor ivre
for en splittelse?
Det aller viktigste med vår
virksomhet!
Kanskje det viktigste er at
terskelen for å ha og benytte
båt, er lavere med vår eksistens der alt er til selvkost, for
folk flest i Asker og omegn. I
tråd med god tradisjon og
foreningskultur, er båtlivets
gleder i Norge ikke bare for
de rikeste!
Våre familier, og ikke
minst de yngste som forhåpentligvis flest i hovedsak
heller vil drive med denne
typen fritidsaktivitet sommerhalvåret enn å reke
rundt i ulike strøk, får i
større grad muligheten til
sunn fritid enn om vår virksomhet ikke eksisterte. Rett
og slett fordi vi bidrar med
et attraktivt allmennyttig fellesskap, som samtidig holder prisene nede.
Vi er en av Norges desidert
største virksomheter innen
dette området, og vi er en
magnet til Leangbukta! Vi
har helt kommersielle aktører ved vår side i Leangbukta

og ellers i Asker som vi har
stor nytte av, men som pga.
vårt prisnivå, må se 2 ganger
på hva de selv kan ta for sine
tjenester. Etter at vi fjernet
omtrent alt av venteliste for
båtplass ved å realisere «nye
Tangen», er det mindre marginer enn før for flere aktører. Om vi drifter dyrere,
f.eks. i et adskilt LBA uten
synergier via LBF, så taper vi
i vår virksomhet på det,
mens eierne av de kommersielle båtplassene tjener på å
kunne øke sine marginer.
Men til gjengjeld – og det
er også viktig! – har alle
kommersielle tilbydere nå et
mye større kundegrunnlag
enn om vi ikke eksisterte, og
ikke hadde utvidet med
Tangenutbyggingen. Om du
ikke vil gå den ene nattvakten, og om du ikke bryr deg
om muligheten til å kunne
stemme på ulike forslag,
velge ditt styre, delta på et
kurs, gir blaffen i et hyggelig
felleskap der du kanskje selv
kan bidra på frivillighetsbasis for nevnte felleskap og
derved holde prisene nede,
så er det bare å betale litt
eller mye mer enn hva du
må hos oss for båtplassen et
annet sted.
I vårt norske tilnærmede
«idealsamfunn» er det
bevisst gjort plass for både
de allmennyttige sosiale båtforeningene, og for de kommersielle som ofte med et
litt annet tilbud har som
mål å ta ut et overskudd til
sin(e) eier(e).
Nøkkelen til fremtiden for
LBF og LBA
For vår virksomhet, er det i
mitt hode en felles administrasjon for all vår virksomhet som er nøkkelen, og foruten en bedre

sammensmelting av de 2 styrene
involvert for hhv. båtforeningen
og andelslaget bør det fokuseres
på at administrasjonen (og websidene, Facebook, etc!) i all
hovedsak er og forblir felles og
homogene uten unødige skillelinjer. Det er hva våre brukere
bør møte – enten de er blitt
andelseiere, eller er blant de
hundrevis av medlemmer som
ikke har foretatt et innskudd i
andelslaget men kun leier båtplassen, eller blant de hundrevis
av medlemmer som overhodet
ikke er aktive i så måte akkurat
nå.
Diskusjoner på styrenivå og
ellers har da også versert mest på
hvor administrasjonen hører
hjemme, fordeler og ulemper
med å ha den formelt under LBA
og la LBF leie tjenester som nå,
eller ha den under LBF og la LBA
leie tjenester. Dette er egentlig 2
sider av samme mynt, og det er
spesielt viktig å merke seg at
klart de fleste på begge styrene
de siste årene har vært enige i at
med andelslaget organisert som
et SA, så bør LBF og LBA bestå
og møte fremtiden «hånd i
hånd».
At DIF-anbefalingen presentert av representanter fra begge
styrene (og opprettet og finansiert av begge styrene) var enstemmig og tydelig om at i dagens
Norge burde LBF være fanen for
omtrent alt arbeidet, og alle
ansatte tilhøre en administrasjon underlagt LBF, burde i seg
selv ikke skremme noen – det er
bare den andre siden av den
samme mynten!
Administrasjonen skal uansett
utføre de samme tjenestene, og
det ville ikke forandret opplevelsen for noen av våre brukere
ved kontakt ved administrajonen. Attpåtil har den «blå-blå»
regjeringen snudd og valgt å
videreføre og faktisk utøke
«momskompensasjonsord-

ningen» startet av de rødgrønne
for å støtte bl.a. ideelle båtforeningers allmennyttige virksomhet, slik at foreninger som vår
kan søke om og årlig motta 6sifrede beløp i støtte. Dette er
tung materie, og derfor ble en
egen arbeidsgruppe i 2013-1415 satt til å fordype seg sammen
med advokater og andre, og så
legge frem en anbefaling.
Jeg visste ikke hvilken vei DIFgruppen ville konkludere, men
har forfektet at analysen (som
overgår alt de fleste styremedlemmer hos oss har hatt anledning til å fordype seg i!) bør
respekteres og følges.
(I forrige nummer av LeangNytt
var jeg nok litt oppgitt over tilsynelatende LBA-stillstand i saken
i drøyt 1 år, men litt ekte engasjement for å tilpasse oss det
myndighetene har tilrettelagt
for og som arbeidsgruppen
parallellt konkluderte i favør av,
bør det være takhøyde for i
LeangNytt!)
Uansett hvilken vei den kabalen legges i fremtiden, så er
synergier for hele vår virksomhet enten positivt merkbare eller
rett og slett påtagelige med både
LBF og LBA i samstemthet, med
muligheten til å benytte seg av
foreningskulturen som LBF styrer under. Både hva gjelder politisk goodwill, og i diverse helt
konkrete saker.
En må også spørre seg om det
er noen som tror at alle Asker
kommunes politikere hadde gitt
et frittstående «Gutta i
Andelslaget SA» en gavepakke
kommersielt verdt ca. 50 til 100
millioner kroner (reguleringsplanen for Tangen og overdragelse av arealet), dersom det var
for å la noen få nåværende individer med romslig nok økonomi til å ha båt, få båtplass
subsidiert til under halv pris av
kommersiell markedspris – om
det ikke var for fremtidsrettet

felleskap med foreningsstrukturen i vår virksomhet, LBF-delen
av vår virksomhet, som de-facto
fane for andelslaget.
Det er foreningsstrukturen
som gir oss status som frivillig
og allmennyttig for samfunnet.
Asker kommune hadde
Leangbukten Båtforening på
sine websider som en frivillig
organisasjon i Asker, lenge før
de ga andelslaget vårt denne helt
fantastiske og unike gaven som
Tangen nå utgjør, og som har
tatt hele vår virksomhet fra å
være kun brygger og trange parkeringsplasser uten engang en
egen rampe i «bukta», til det helhetlige tilbudet vi alle har idag.
Som prosjektleder for hele
Tangen utbyggingen, inklusiv
den 30%-delen Asker Marina
eier og disponerer, vet jeg og
flere med meg at det er helt konkrete grunner til at den frivillige
«selvkost» virksomheten med
dertil allmennyttig verdi i dag
disponerer 70% av «nye
Tangen».
Tenk en politisk goodwill
verdt så mye! Likevel har det
vært plakater fra noen få ivrige
talspersoner for å skille LBA fra
LBF. Deretter foregår informasjonsflyten i det skjulte, der en
får tilsendt en del materiale med
til dels svært tvilsomme og vinklede påstander etter at en har
meldt sin interesse i en egen lukket gruppe – og et fullmaktskjema for å allerede nå(!!) å
overlevere ens stemmerett for
det kommende årsmøtet i mars.
Fremstår som ganske betenkelig, om en så bare skuler til hva
vår felles LBF-LBA virksomhet
har levert av tilbud i «moderne
tid» – la oss si fra 1981 til 2016!
Det er en av flere tungtveiende
årsaker til at alle som har stemmerett og kan møte på kommende årsmøter i mars 2017 for
både LBF og LBA, bør ta vare på
den goodwill vi nyter i Asker,

arven for våre barn i
lokalsamfunnet, og
sågar vår egen verdighet
i et «marked» som allerede har tilstrekkelig
med frittstående kommersielle «AS aktører»
uten at LBA melder seg
i den rekken. Å skille
LBA fra LBF ville ta alt
det LBA representerer,
gigantsteg i retning mer
kommersialisering og
dyrere drift. Å skille
LBA fra LBF vil rett og
slett være et helt unødvendig feilskritt! Så
ikke gi fra deg stemmeretten din via fullmaktsskjema som forsøkes sirkulere i disse
dager!!
Høstmøtet 2016 for
vår virksomhet er tirsdag 25.oktober
kl.19:00
Vi skal kun ha dialog
denne kvelden, om
diverse saker av interesse for medlemmer og
andelshavere – men da
også om denne «skilsmisseutfordringen».
Formelt kommer invitasjonen om få dager,
men jeg oppmuntrer
deg med interesse for å
bevare det vi til nå har
skapt i fellesskapet
anno 2016, til å krysse
av datoen og forsøke ta
turen til medlemsbygget på Tangen.
Med de beste ønsker
.

båter som mulig. Da blir det
flere til å dele på strømregningen. Kompressorene drar
MYE strøm.
Nøkkelkort
Nøkkelkortene for vinteren er
fremme i postkassene til alle
som har betalt, ca. den 12
oktober.

NYTT FRA
DAGLIG LEDER
Antall båter i sommerhavnen
minker dag for dag. Noen blir
hente på henger, andre blir
heist på land i kanalen og
noen tøffer av gårde til andre
havner eller opplag på land.
Mange som skal ligge i
boblehavn bretter seil på
Plattingen som er perfekt til
det formål.
Båter på land
I år har vi 75 båter på land i
Bukta og 57 på Tangen. Det var
ni andelseiere som ønsket
plass på land men som det
ikke var plass til. All tildeling
var klar tidlig i juni.
Boblehavn
Det er bestilt for 369 båter i
Boble hvorav 245 er andelshavere. Blant medlemmene er det
114 som ikke har ligget her tidligere og 86 som lå her 2015 /
2016 kom ikke igjen i år.
Vi har hittil hatt plass for alle
som ønsket å ligge i boblehavn, men mange er etternølere.
Driftsutgifter
Våre driftsutgifter om vinteren
er omtrent de samme om det
er 300 eller 400 båter i boble
havnen så vi tar imot så mange

Båtene blir bredere
Etter sommeren virker det på
oss som det har vært mye
omsetning av båter og alle
båtene er bredere enn de
gamle.
Utfordringen med å finne
egnet plass i havnen øker og vi
vil muligens oppleve at det blir
tyngre å finne brukere av de
smaleste plassene.
Nye nummerskilt
Vi har satt nye nummer skilt på
en del brygger i september og i
løpet av vinteren vil noen
brygger bytte bokstav. Vi gjør
dette for å forenkle driften
gjennom å ha både bokstav og
nummer på plassene helt
sekvensielt. De nye bokstavene
og nummere vil tre i kraft fra
sommersesongen 2017.
Kommunikasjon
Administrasjonen prøver å
finne en middelvei når det
gjelder frekvens og omfang av
informasjon vi sender ut. All
kommunikasjon går fra oss
elektronisk og vi oppfordrer
derfor alle til å sjekke innboksen på den e-post som vedkommende har på hjemmesiden. Det er også viktig at
endringer i mobilnummer og
e-post blir holdt oppdatert.

NYTT FRA
ANDELSLAGET
Båtliv er mer enn bryggeplass
En båtsesong er avsluttet for de
fleste, og båtene er i eller på vei
til vinteropplag. Sesongen har vel
vært værmessig middels i våre
farvann. For egen del ble vinden
avgjørende for hvor båtturene
gikk. Det ble ikke Sørlandet i år
heller, siden vind på 10 – 12 m/s
fra sørvest ikke frister. Isteden ble
det en tur i Bohuslänske grevskaper – som så mange ganger før.
Vi snudde i Göteborg, og hadde
hyggelig selskap med familie og
gode venner underveis. Ingen
motorproblemer
i år.
Jeg må også nevne Storebrotreffene. Storebro klubben har to
treff i løpet av sommeren som
samler 20 – 25 båter. Disse treffene er rent sosiale, og har bidratt
til nye vennskap og høyere trivsel
på sjøen. Ikke sjelden ser man 4
– 5 båter ligge side om side i
Middagsbukta, Oscarsborg eller
andre steder.
For noen år siden var jeg heldig
og ble kjent med en fin båtgjeng
fra Oslo Motorbåtforening – som
har en stor havn i Bestumkilen.
De hadde treffsted innerst i
Sandspollen med Old Smugler i
spissen (egentlig innerst ved
brygga). Man fikk inntrykk av et
godt sammensveiset båtmiljø i
denne foreningen.
I båtpressen leser man også

om båthavner hvor det sosiale
miljøet er en sentral del av båtlivet.
Dessverre sliter vi med å få til
et lignende båtmiljø i
Leangbukta. Vi har en av Norges
fineste havner, og ikke minst et
klubbhus som skulle være velegnet for en rekke aktiviteter og
sosiale sammenkomster.
Isteden opplever vi interessegrupper som vil fremme egne
interesser fremfor å gå sammen
om å skape et godt havnemiljø med aktiviteter som
sammenkomster som kan
fremme både det faglige og
det sosiale.
Unntak finnes heldigvis. Vi
hører om bryggesammenkomster og hyggelige samvær i
båtene. Det er jo ikke alltid nødvendig å starte motorene eller
heise seil for å ha det hyggelig i
båtene.
Nå, som all byggevirksomhet
er over, og havnen er i god drift
med en sunn økonomi, burde
det være tid for å bygge miljø. I
tidligere tider (jeg har vært med
siden starten), var miljø mer i
fokus enn nå.
Den noe yngre generasjon i
LBAs styre er til dels forferdet
over tonen mellom grupper.
Derfor mener vi det er på tide å ta
et tak for dette. Og vi håper
mange vil støtte opp, komme
med idéer og delta på arrangementer.
Vi har ikke mistet fokus.
Havnedriften er LBAs hovedoppgave, og vil alltid være det. Men
en havn med et miljø som er i
ferd med å utvikle seg til «krig»
mellom interessegrupper, er vi
mange som ikke ønsker.
Litt faktaopplysninger: Årsmøtet vil som vanlig bli holdt i
begynnelsen av mars. På årsmøtet vil det bli lagt frem forslag til
vedtektsendringer, både som
resultat av styrets behandling av
DIF utvalgets innstilling og skattesaken.
Med hilsen Jostein

FRA
VAKTMESTEREN
HEI!
Høsten er her og nå er vi i full
gang med klargjøring for vintersesong.
Mandag den 10.10 begynner
vi for fult med opptak på
Tangen og i den forbindelse vil
det bli noe reduserte parkeringsmuligheter.
Båtene i Bukta er allerede
begynt å komme på land.
Klargjøring av boblehavn vil
også starte til uka.
For de som ligger på plasser
som skal bobles i vinter er
sesongen slutt 14.10.
Men ønsker du å ha båten
ute lenger, kan du legge deg på
en brygge som ikke bobles.
Her skifter vi ikke kort før alle
båtene er borte.
Bryggene som bobles B-C-DH-J-K-L-P-Q-R-S og innsiden
av T.
Mvh Kjetil

V

i er en gruppe
andelseiere som
ser med økende
uro på at styret i andelslaget ønsker å følge den
fremlagte DIF-rapportens ønsker om overføring av oppgaver og
ansvar for andelslagets
drift fra andelslagets
eiere og over til båtforeningen. Vi har derfor
laget et sirkulære
(Flyveblad - se over)
som vi har lagt i de
fleste båtene i bryggeanlegget vårt for å gjøre
andelslagets medlemmer oppmerksomme
på denne trusselen mot

våre egne rettigheter og
verdier.
Gruppen har sin
egen Facebookside
(foreløbig lukket) og
har nå passert 100
registrerte medlemmer
og øker fortsatt.
Skepsisen til vårt eget
valgte styre er stigende
da medlemmene føler
dette ikke ivaretar
andelseiernes legitime
interesser.
Og om du lurer på
hvorfor det i DIF-rapporten er så viktig å
flytte alle innkjøp ut fra
andelslaget (LBA) til
Båtforeningen (LBF) så

er tanken her å øke
grunnlaget for å kunne
kreve momsrefusjon
som ideell og frivillig
organisasjon. Hvilket vi
mener er en uberettiget
tilsnikelse ettersom det
i LBF ikke foregår ett
eneste minutt med frivillig, ulønnet innsats.
Hele DIF-rapporten er
således et dokumentert
forsøk på å berike til
seg midler på bekostning av de som virkelig
arbeider med frivillighet.
Rapporten er utarbeidet av medlemmer
både blant andelsei-

erne og de som ikke er
andelseiere. Og det er
skremmende å se at det
også blant andelseierne
finnes personer som
arbeider aktivt for å
«vanne ut» sitt eget eierskap.
Det er en utbredt
oppfatning blant
mange at det er
Leangbukten
Båtforening som driver
Andelslaget. Denne
oppfattelsen er totalt
feil: Andelslaget eies og
drives av andelseierne og INGEN andre. Som
Samvirkeforetak er vi
endog underlagt
strenge regler for vår
drift og forvaltning av
medlemmenes verdier.
For å tydeliggjøre
dette er det derfor viktig å fjerne våre egne,
pålagte bindinger til
LBF fra våre vedtekter.
Dermed kan foreningen konsentrere
seg om å renryrke sine
vedtektsfestede aktiviteter og andelslaget
kan da konsentrere seg
om å forvalte eiernes
verdier på best mulig
måte. En navneendring på andelslaget
(til f.eks. Leangbukten
Båthavn ?) kan i denne
forbindelse også være
nyttig.
Med vennlig hilsen
Tor-Kristian Øines

REKORDBESØK OG
GODT SALG
PÅ SKANDINAVIAS
STØRSTE
UTENDØRS
BÅTMESSE
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Årets Båter i Sjøen slo alle rekorder og nærmere
15.000 mennesker tok turen til Aker Brygge i
helgen. Utstillerne melder om godt salg under
messen, og det er klart at den positive trenden
for båtbransjen fortsetter – Svært gledelig og
ikke minst etterlengtet sier Leif Bergaas, daglig
leder i Norboat.
Båter i Sjøen er Skandinavias største utendørs båtmesse og hele 270 båter og et 50-talls utstyrsutstillere var i helgen representert langs bryggene i Aker
Brygge Marina. Antall besøkende var 14.577 og
det var til tider nesten 17. mai-tendenser på bryggene. 20 % opp fra i fjor og det beste besøkstall på
mange år.
-På det meste ventet båtinteresserte i opp til 30
minutter for å komme inn på Båter i sjøen. Vi
håpet på et godt besøk, men denne pågangen var
det fantastisk moro å oppleve kombinasjonen av
båtinteressen blant det norske folk og en utmerket lokasjon som Aker brygge viser seg å spille en
sentral rolle.
De positive signalene fra bransjen har også blitt
forsterket gjennom messehelgen. Båter mellom 4
og 8 meter som i fjor fikk en økning i salget på
nærmere 15 % selger fremdeles godt.
Det vi ser tendensen til i år er at de større
båtene, - som tur og familiebåter viser en fremgang i salget. Vannscooterne som i fjor fikk en
dobling i salget, selger fortsatt godt, og salgstallet
ser ut til å bli opprettholdt også denne sesongen.
-Vi var svært spente på om trenden ville fortsette, noe det kan synes å være et klart tegn på
etter årets messe. Om det er den lave renten, og et
ønske om å tilbringe mer tid langs kysten i Norge
som gjør seg gjeldende kan vi se tegn på. Nå håper
vi at bransjen får en bra sesongavslutning og godt
utgangspunkt for kommende sesong, avslutter
Bergaas.

FLERE NORDMENN VIL HA
LUKSUSBÅTER
Etter flere magre år,
merker båtbransjen at
nordmenns interesse
for store båter er i ferd
med å ta seg opp.
– Vi merker økt
pågang, sier Christer
Midthun i Viknes.
Askøy-bedriften produserer båter mellom
28 og 39 fot. Det siste
året har salget økt med
mellom 5 og 10 prosent, og henvendelsene
blir stadig mer konkrete.
– De som tar kontakt, skal ha båt, og de
som har kjøpt båt, bruker båt mer, sier
Midthun, som tror terrorfrykt i utlandet og
lav norsk kronekurs er
forklaringer på det økte
salget.
– Folk har penger, de
har sett at verden går
videre etter finanskrisen. Dessuten hjelper
det på at Norge er et
attraktivt reiseland, sier
han.
Største pågang siden
2007
Den samme pågangen
merker også Johnny
Rugås, salgssjef i Aaby
Marine.
I 2014 solgte bedriften 18 båter. I år har de
allerede solgt rundt 30,
hvorav halvparten er
båter over 30 fot.
– Vi fikk en oppgang
i fjor, og ser de samme
tallene i år. Vi ser også
veldig positivt på 2017,
sier Rugås.
Princess-forhandler

Olav Stølsli i Norsk
Båtsenter merker økt
interesse fra folk som
vil ha levert båter neste
år.
– Større interesse har
vi ikke hatt siden høsten 2007. Flere båter er
allerede solgt, sier
Stølsli, som mener den
beste salgsperioden ligger foran bedriften.
– Nå begynner en
periode der vi deltar på
de store internasjonale
messene. For vår del ser
jeg positive tegn i markedet, sier han.
Norgesferie
Båtbransjen ble hardt
rammet av finanskrisen
i 2008, og har siden
hatt noen tøffe år med
stor nedgang i salget.
I fjor snudde utviklingen for båter i
mellomklassen på 4 til
8 meter. Nå merker
bransjen at også større
båter har fått «vann
under kjølen».
– Til tross for dårlig
vær og nedskjæringer i
oljebransjen, merker vi
utstrakt båtbruk, sier
Leif Bergaas i båtbransjeforbundet Norboat
til E24.
Han tror forklaringen ligger i lave renter
og at flere nordmenn
velger å feriere i Norge.
– Skal man på norgesferie, er båt og båtliv
nærliggende. Det har
blitt dyrere å reise utenlands, og mange er
redd for terror.

Vår nabo Båtliv tilbyr
vennskapspris

til medlemmer av Leangbukten
Båtforening som ønsker å abonnere på
magasinet. Båtliv kommer ut ni ganger i
året. Abonnenter får også tilgang til
Båtlivappen og alle plussartiklene på
batliv.no.
Medlemmer av Leangbukten Båtforening
får nå tilbud om halv pris på digitalt
abonnement (270 kroner). Ønsker du
abonnement til halv pris? Send mail til
abo@batliv.no.

HER KOMMER DEN
ÅRLIGE SJEKKLISTEN FOR
VINTEROPPLAGET
Her kommer den årlige sjekklisten som bør gåes gjennom
før du setter båten bort for vinteren. Går du gjennom disse
punktene bør du være sikret
trygg vinterlagring og mindre
arbeid når våren kommer.
MOTOR, UTENBORDS:
Les alltid brukermanualen som
følger med motoren, og følg alltid de instruksjoner som står
der. Punktene under er kun
ment som et supplement.
Føler du deg ukomfortabel
eller usikker bør du levere motoren inn til et verksted. Ta kontakt med oss så kan vi henvise til
steder som tar seg av dette.
Kjør motoren i ferskvann til
den blir god og varm. Å bruke
en spylemuffe med vanlig ”gardena-kobling” til hageslangen er
veldig praktisk og enkelt. Sjekk
at kontrollstrålen for kjølevannet har godt trykk.
Hvis behov kan motoren kjøres i ferskvann i tønne tilsatt systemrens for å fjerne kalk i kjølesystemet. Normalt sett er det
sjelden behov for kjølevæske i
denne prosessen, men hvis
motoren lagres steder hvor temperaturen går under frysepunktet er dette det eneste middelet
man trenger for å være helt sikker.
Spray konserveringsspray inn
i luftinntaket til motoren kveles.
Alternativt kan man skru ut
tennpluggene og ha litt olje rett
inn i sylinderen. Trekk forsiktig i
startsnoren for å fordele oljen
rundt.
Bytt tennplugger Skift gearolje
Har du 4-taktsmotor bør du
også skifte motoroljen
Bruk en greaspresse og smør

opp alle motorens smørepunkter
Drener forgasseren før motoren settes bort. I underkant av
forgasseren sitter en liten skrue
du åpner for å tømme ut bensinen som er der. Blir det liggende
bensin i forgasseren kan denne
forkalke seg og gi problemer
neste sesong.
Kontroller zink-anoder
Rengjør motoren og smør opp
bevegelige deler. Gi det elektriske anlegget en dusj med en
beskyttende smørespray.
Bensin er ferskvare. Forsøk å
planlegge slik at du får brukt
opp alt. Blir du sittende igjen
med bensin på tanken bør
denne tilsettes kondensfjerner.
Vask og poler motoren utvendig. Da blir det hyggeligere å ta
den fram igjen til våren.
Lagre og oppbevar motoren
vertikalt på et tørt sted.
MOTOR, INNENBORDS:
Det er viktig at du i tillegg til
punktene her sjekker motorens
brukermanual. Føler du deg
ukomfortabel eller usikker bør
du sette bort jobben til profesjonelle.
Sjekk vannpumpeimpeller og
lokk
Sjekk alle slanger for sprekker
og ettertrekk slangeklemmer
Sjekk kjølevannsnivå og rens
vannutskiller
Skift oljefilter og smøreolje
Skift drivstoffilter
Kontroller gearoljenivået
Rens og spray det elektriske
anlegget med en beskyttende
smørespray
Kontroller pakkboks og etterfyll med grease
Smør alle betjeningshendler
og bevegelige ledd
Åpne drivstoffkranen og sjøvannsinntakskranen
Motoren ferskvannskjøres
Sjekk gummibelger ved hekkagregat. Kontroller zinkano-

dene og skift hvis de er mer enn
halvveis tæret opp.
Et varmerør under motoren er
alt som skal til for å holde temperaturen over frysepunktet!
Konserver evt drivstoff i tanken. Kondensfjerner og evt dieseldyrfjerner.
BÅTEN, UTVENDIG:
Sørg for at du har en god og stabil krybbe til båten. Dårlig
underlag stiller strengere krav til
krybben du skal bruke.
Et presenningstativ med
mønestang gjør at du enkelt får
hengt opp presenningen for å
beskytte båten mot smuss og
skitten nedbør. Husk på at du
ikke skal ”vakumpakke” båten,
det skal være god gjennomlufting.
Spyl av båten med høyttryksspyler for å fjerne groer, smuss
og salt.
Vask båten med såpe og ferskvann. Det anbefales å sette
båten inn med vaselinolje. Da
har du beskyttelse mot smuss og
skitt i løpet av vinteren.
Vaselinoljen fjernes om våren
med rikelige mengder fettløselig
såpe og vann. På denne måten
får du enkelt fjernes smuss som
har samlet seg opp gjennom
vinteren. Da slipper du å gni
smusset utover når du tar vårvasken, noe som faktisk vil ha en
viss mattende effekt på gelcoaten. Vaselinoljen har i tillegg en
beskyttende effekt mot krakkelering i gelcoaten.
Husk å vaske fendere. Det er
lettere å få av skitt nå enn å
vente til våren. En god
fender/sky/vinyl-rens er å anbefale. Hvis du er i tvil, spør oss
om det beste vaskemiddelet.
Sjekk om kalesjen har behov
for reparasjoner. Det er vesentlig
lettere å få time hos sømspesialist om høsten enn i April og
Mai!
Gå over liner, tau og trosser.

Tau blir stivere av saltvann.
Har du kvalitetstau vil tauet
få tilbake mykheten hvis du
legger det i en balje med
vann blandet med Milo. Du
kan også kjøre det en
omgang i vaskemaskinen.
Sjekk lanterner, sjakler,
blokker og alle deler som er i
bevegelse på dekk.
BÅTEN, INNVENDIG:
Batterier bør være fulladede
når høsten kommer. Det
anbefales å ta dem med hjem
og gi dem en vedlikeholdsladning i løpet av vinteren.
Ikke glem å sjekke væskenivået! Puss og smør kontakter
og poler.
Vask, støvsug og rengjør
skott, dørk, tak, ventiler og
vinduer. Gå gjennom hyller,
skap, skuffer og kjøleskap og
sørg for at det ikke blir liggende ting i båten over vinteren som ikke tåler dette.
Har du fått jordslag i
puter/gardiner eller andre
tekstiler behandles disse med
jordslagmiddel, eks Ship
Shape. Alle tekstiler ombord
bør vaskes i ferskvann fra tid
til annen. Selv om disse ikke
er i direkte kontakt med salt
vil de likevel påvirkes av det
salte miljøet de befinner seg,
og det er lite som holder
bedre på fuktighet enn salt.
Kontroller det elektriske
anlegget. Se etter irrede kontakter og dårlige koblinger.
Kanskje det nå er tid for å
bytte de dårlige koblingene
du har hatt dårlig samvittighet for gjennom sesongen?
Har du gassanlegg ombord
bør dette ettersees og lekkasjetestes.
Rens vanntanker og septiktanker
Frostsikre båten! Sjekk at
varmtvannstank er tom, lurer
du hvordan du drenerer står

dette i brukermanualen. Sørg
for at det ikke står vann i
pumper, vannledninger eller
toalett.
Gå over nødutstyret
ombord. Nødutstyr har datomerking, sjekk at denne ikke
er overskridet. Finner du
ingen datomerking på nødustyret skal du regne med at
det ikke lenger er pålitelig.
Sjekk også at brannslukningsapparatet er inntakt og
klart til bruk.
Sjekk at medisinskapet
inneholder nødvendig utstyr.
En opplagsvifte eller varmerør er lite energikrevende
og er hva som skal til for å
holde temperaturen i båten
over frysepunktet, samt hindre dannelse av fuktighet.
SJEKKLISTE FOR
BOBLEHAVN
 Oljeskift på motor.
 Sjekk alle bunnventiler for
korrosjon og skader. Sjekk at
de fungerer normalt og steng
dem.
 Konservering av motor.
Skyll med ferskvann
gjennom sjøvannsdelen av
kjøleanlegget, fulgt av ferskvann og kjølevæske i ca
50/50-blanding.
 Tøm hele ferskvannssystemet. Husk varmtvannstanken. Blås vannrester ut
gjennom åpne blandebatterier. Vær grundig, vannrester i
blandebatterier vil fryse og
ødelegge blandebatteriene.
 Åpne alle skap, skuffer og
luker for best mulig
gjennomlufting.
 Ta ut puter og madrasser,
eller still dem på høykant.
 Hell litt frostvæske i toalettet, vasker og sluk. Pump en
skvett frostvæske inn i septiktanken.
 Monter vindustrekk om
båten har det. Det gir mindre

kondens.
 Koble batteriene fra elanlegget. Lad opp alle batterier. Koble fra batteriladeren
etterpå, også elektronisk
lader.
 Sett inn en liten ovn eller
annen varmekilde koblet til
landstrøm. 200-500 W er nok
for å holde kondens unna,
selv i en ganske stor båt.
Ovnen bør ha termostat.
(Ikke alle er enig i at det bør
være varme om bord.
 Heng opp en synlig lyspære (tilkoblet landstrøm).
Det gir enkel kontroll på om
strømmen fungerer.
 Fortøy etter verst tenkelige
vær- og sjøforhold der båten
ligger. Husk fjærer på alle
liner.
 En eventuell presenning
tres over et solid stativ. Ikke
pakk båten inn, la det være
en åpning i hver ende av presenningsteltet for gjennomlufting.
I LØPET AV VINTEREN:
 Lad batteriene ca en gang i
måneden. Koble fra etter
lading, ikke la en elektronisk
lader stå konstant tilkoblet.
 Sjekk bunnventiler for lekkasjer.
 Fjern snø. Mye snø på
båten kan føre til skader eller
i verste fall at båten synker.
 Sjekk jevnlig dersom det er
fare for at vannet fryser der
båten ligger. Bank løs eventuell is som legger seg inntil
skroget. Tykt islag eller is i
bevegelse kan skade skrog,
ror og/eller propell.
Pr. 1. oktober:
Det er ennå ledige plasser i
boblehavn. Send e-post til:
post@leangbukten.no for bestilling.

