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1. januar flytter vi til
nye lokaler i
Leangbukta 52

Torsdag 22.12
blir det servert gløgg i
2 etg. på klubbhuset
mellom 1400 og 1800.
Alle medlemmer er
hjertelig velkommen .
Det er også en fin anledning til å møte Erik Roede
- vår nye daglige leder.
Hilsen alle ansatte.

God Jul!

Kjære LBF–medlem

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

LBAs vedtekter har skapt trygge LBA! De
er jevnlig blitt oppdatert, senest både i
2013, 14 og 15.

Havnesjef:
Jacob Bjørneby
Tlf: 66 79 88 85

● Gruppen sier i de samme oppslagene at også DIF-rapporten er en
trussel mot LBA.
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Mange har registrert at en mindre
gruppe ganske aktive andelshavere i
sommer hengte opp oppslag på bryggeportene, og har lagt en slags løpeseddel i båtene våre, etc.
Jeg vil her påpeke noen faktafeil, samt
fundere litt på hvilken risiko andelslaget
utsettes for dersom forslaget med å
klippe navlestrengen til LBF følges.
Konsekvensen av det som foreslås er mer
drastisk enn en skulle tro ved første øyekast. Under er først noen påstander fra
Gruppen, og så mine kommentarer, både
som helt vanlig andelseier og som styreleder i LBF.
● Gruppen påstår at LBA ikke selv

bestemmer over LBA – «over egne
verdier», som det sies.
Jo, LBA bestemmer over LBA, via flertallet på LBA-styret. Slik har det vært
siden 1981.
● Det fremmes som negativt at det
er to utpekte styremedlemmer til
LBA av LBF-styret.
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Bakgrunnen kan være at Asker kommune har rett til ett styremedlem på LBFstyret, som igjen utpeker to til LBA-styret.
I praksis har andelshaverne uansett kontroll på begge styrer.

● Det er gjort et nummer ut av at
LBA «nå er frittstående» med eget
organisasjonsnummer.
Det har LBA vært siden en gang på 90tallet, da LBA ble korrekt registrert i
offentlige registre.
● Det påstås at LBAs verdier og våre

båtplasser trues av egne ca. 30 år
gamle vedtekter!

DIF-rapporten er koordinert av meget
oppegående andelshavere!
Andelshavere…
Det er et gjennomarbeidet dokument
med bidrag fra bl.a. 2 advokater som virkelig kan «båtjuss». Etter ca. 18 måneder
konkluderte DIF-utvalget med at det ville
være til andelslagets beste (til LBAs beste,
ikke LBFs beste!) om andelslaget rent formelt ikke var så fremtredende med egen
administrasjon.
● Det er skrevet at tvunget med-

lemsskap i LBF er unødvendig. Noen
har f.eks. ingen planer om å bytte
plass igjen, og hvorfor skal de da
være medlem i LBF?
Båtplassen kan ikke tas med i graven, og
skal komme en annen til gode på et eller
annet tidspunkt. Ved salg eller sågar bare
endringer på bryggene, avgjør ansiennitet
rekkefølgen.
● Det er sagt og bl.a. skrevet i forrige LeangNytt av en fra Gruppen at
det ikke utføres «et eneste minutt
med frivillig arbeid» i LBF.
Påstanden er så misforstått, at det forundrer – det ville ta for mye plass å liste
opp alt her!

T

il nå har LBF-styret forholdt seg
rolig til alt dette, og vil selvfølgelig
fullt ut respektere utfallet av neste
årsmøte. Det spesielle denne gangen er at
begge årsmøtene kan bli kuppet, og at de
begge skal holdes i mars 2017. Før den
tid må vi kanskje ha et ordinært medlemsmøte, slik at forskjellige vinklinger
om fremtiden kan belyses med en god
dialog i en uformell setting? Dette skylder vi det store flertallet av våre medlemmer, som iht. spørreundersøkelser de
siste få årene, er enten godt eller meget
godt fornøyd med all virksomheten.
Derfor er det interressant å vite om
Gruppen provoserer nok medlemmer og

andelshavere til at et flertall av de
som møter i mars 2017, vil være der
for å stemme for å fortsette den
modellen vi har hatt i over 30 år, og
som har gitt oss så mye. (Send meg
gjerne en epost, om du allerede vet
at du ønsker å stille på årsmøte i
mars for å støtte opp om det vi alle
har fått til, til nå – eller vil gi en fullmakt til en annen!)
Er det noen som tror at Asker
kommunes politikere ville sagt til
LBA at her skal dere helt gratis få
overta rettigheter verdt minst kr.50
millioner, for å eie flere hundre
meter utover i Leangbukta – om det
ikke var fordi foreningen LBF var
(og er) «paraplyen», og det definitive alibiet på at det er til allmennytte for Askers befolkning?
Vår virksomhet har mye «politisk
goodwill» i Asker, en kommune
som har vært veldig bevisst å sikre
sine innbyggere båtplasser til overkommelig pris. Senest i 2012 valgte
kommunen å betale kr. 1 mill kontant til LBA for treplattingen ytterst
på Tangen. Derfor er det også viktig
at Asker kommune ikke opplever at
etter at Tangen er sikret som «eiendom» i andelslaget vårt, så kutter vi
ut den allmennyttige profilen LBF
representerer.
● Hva ville skje om gruppen

oppnår å kutte ut LBF, inklusiv
ansiennitetsprinsippet derfra?
SA-lovgivningen åpner ikke for å
ha en «ansiennitets/venteliste» i et
SA, da alle skal behandles likt. Men,
vedtektene i LBA er godkjent av
Brønnøysund med koblingen til
LBF fra før opprettelsen av LBA SA i
2013, så derfor fungerer det for oss.
● Kan ikke en helt enkel «ek-

stern venteliste» opprettes?

Det er ikke juridisk sikkert, og
uansett vil det da i så fall kommer
etter opprettelsen av LBA SA. Mulig
at alle som var med inn i 2013, da
får samme nullstilte ansiennitet!
Det vil i alle fall skape en del kaos
– og åpne for juridiske bataljer som

kan ende opp med å koste alle
andelshavere mye…
● Dersom LBF ikke lenger har
noen formell tilknytning til
andelslaget sitt, vil LBF raskt
opphøre.
De sosiale tilbudene LBF leverer,
inklusiv en 20-årige leieavtale som
generer over kr.4 millioner for å
bidra til det nye klubbhuset, vi da
bortfalle. LBA SA må innordne seg
på nytt, og på annen måte.

● Hva skjer om kommunens
politikere føler seg lurt ift.
hvorfor de ga oss «nye Tangen»,
og ved neste korsvei ikke vil
fornye leieavtalen med LBA SA
for de drøyt 700 båtplassene i
Bukta?
Fremtiden er vanskelig å spå,
men kommunen kan finne ut at de
ønsker en «ekte» båtforening til å
drifte i Bukta, ikke et SA som har
kuttet ut sin egen foreningsorienterte organisasjon LBF der kommunen har sin rett til styreplass hos oss.
● Gruppen inkluderer forrige

styreleder i LBA, og i 2012 ble
det fremmet forslag på årsmøtet om vedtektsendring slik at
LBA-styret bare besto av 3 personer inkl. styrelederen.
At det for LBA skulle kunne tas
flertallsbeslutninger for 1250
andelshavere med bare 2 enige på
LBA-styret, var betenkelig.
Styrelederen i 2012 eide og eier
dessuten 10% av bl.a. Asker Marina,
så inhabilitet er en problemstilling
ift. råd til LBA. LBA-årsmøtet 2012
ble informert at LBF-styret unisont
var uenig i forslaget fra LBA-styret,
og det ble nedstemt. Men hva skjer
nå i 2017?
Det er høyst sannsynlig at prisnivået hos LBA SA vil stige for hver
enkelt bruker, dersom LBA SA kutter
navlestrengen til LBF. Det henger
sammen med dugnadstanken
kontra innkjøpte tjenester «for alt»,

men også fordyrende elementer,
juridiske nøtter etc., som bl.a. berøres i punktene over. Og mye annet
som tar for mye plass å skrive om!
Men en ting nevner jeg her, og det er
at kun de kommersielle aktørene i
Asker har noe å tjene på at LBA SA
blir helt frittstående, og dyrere!

● Som konklusjon kan en si at
LBA SA har ingenting, absolutt
ingenting, å tjene på å fjerne
seg fra LBF. Derimot er det en
klar risiko for at det er mye å
tape!
● Mye annet har skjedd i 2016
Det er viktig å huske på at tross
gruppens fremtreden i 2. halvdel av
2016, har mye annet skjedd i 2016.
Det vil også fremkomme på årsmøtet, men det må nevnes her at foruten våre 2 trofaste Kjetil K. og
Slawek B. som passer på «alt mulig»
for oss alle, har både Roger Rossow
og Jørn Aspeli hoppet inn og stilt
opp «midlertidig, og forlenget» for
at administrasjonen skulle fungere
omtrent som en admin skal. Det er
det mange medlemmer som er
takknemlige for! Sistnevnte takker
vi nå av, i det stafettpinnen gis
videre til den nyansatte daglige
lederen for administrasjonen, Erik
Roede. Velkommen ombord!
Når vi i 2017 får glattet ut og lagt
noen siste puslebiter på plass, er jeg
sikker på at nesten alle «fra A til Å»
vil oppleve trivsel som fremtredende hos oss, i en foreningsaktig
ånd!

Med det ønsker jeg at Julefreden
kan senke seg ned over alle våre
medlemmers hjerter…
2017 kan bli det aller beste året
for Leangbukten Båtforening og
andelslaget LBA til nå, så det får
vi håpe på, i et Godt Nytt År for
alle!

NYTT FRA
ANDELSLAGET
HEI!
Denne høsten har vært travel, og til
dels krevende for styret i LBA. Vi
har behandlet flere store saker, innstillingen fra DIF-utvalget, ansettelse av ny daglig leder og
endringer i vedtektene. I tillegg er
Klubbhuset fullført med bygging av
terrassen over den store salongen.

Behandlingen av
DIF-utvalgets innstilling har
vært utfordrende.
En grunn til det er at det er sterke,
men motstridende meninger blant
en del andelseiere om fremtidig
organisering. På den ene siden har
det kommet argumentasjon fra tillitsmenn i LBF om at det meste av
LBAs funksjoner kan overlates til
dem slik at de kan søke om momskompensasjon for et langt større
beløp enn de gjør i dag. På den
andre siden mener en gruppe
andelseierne at vi må fjerne andelseiernes obligatoriske medlemskap i
LBF slik at LBF ikke skal ha noen
innflytelse på hvordan LBA drives.
Dette kan lett skape en polarisering
som miljøet vårt er lite tjent med.
Når det gjelder overføring av
virksomhet til LBF for å kunne
oppnå mer i momskompensasjon,
har styret tatt et klart standpunkt til
at dette ikke er aktuelt. Vi er av den
oppfatning at drift og vedlikehold
4

av havnen, og derved ivaretakelse
av andelseiernes interesser, er LBAs
anliggende. I vedtektene er det
bestemt at styret skal sørge for at
LBA drives etter vedtektene og vedtak gjort på årsmøtet.
Det er klart angitt i forskriften
som omhandler momskompensasjon at samvirkeforetak ikke kommer inn under ordningen. Styret
mener en overføring av virksomhet
som egentlig tilligger LBA vil være
en omgåelse av disse bestemmelsene og kunne føre til at vi blir
vurdert til å drive med noe ulovlig.
Det ville også måtte bygge på en
omfattende avtale om tjenestekjøp
fra LBF til LBA. Trolig kan ikke
dette gjøres uten at det blir momspliktig. LBA leverer selvangivelse til
skattemyndighetene, og må innrette sin virksomhet etter skattelovens krav.
Ser man på LBFs formål, er det å
skape et godt maritimt miljø med
medlemsarrangementer, opplæringsvirksomhet og annet det mest
vesentlige. En slik virksomhet
trenger vi i Leangbukta, ikke minst
etter at Klubbhuset nå er på plass.
Symbiosen mellom LBF og LBA har
bestått i mer enn 30 år, og har stort
sett vært et lykkelig ”ekteskap”. Det
ville være synd om dette nå skulle
ryke. Imidlertid må det være slik at
styrene i LBF og LBA forstår sine
roller, og respektere vedtak som
gjøres uten å mane til omkamper!
Et poeng til: Alle verdier knyttet
til bryggeanlegg og landanlegg
inklusive bygninger står i LBAs
balanse. Løpende avtaler med
Asker kommune er inngått mellom
LBA og kommunen. Det er kun
LBAs vedtekter som regulerer virksomheten og LBAs årsmøte som
kan endre vedtektene og gi styret
pålegg om hvordan virksomheten
skal styres. Derfor har ikke LBF
noen formell innflytelse på LBA ut
over dagens ordning med styrerepresentasjon.
LBAs administrasjon utfører
enkelte oppgaver for LBF, bl.a. vedlikehold av medlemsregisteret. For
dette mottar LBA et årlig økono-

misk bidrag. LBF har i tillegg inngått en leieavtale for den store
salongen (med tilhørende takterrasse) i Klubbhuset, og står for ekstern utleie av lokalet.
For tiden jobber styret med en
revisjon av vedtektene som skal
fremlegges på neste årsmøte den 7.
mars. Vi har fått innspill fra flere,
og synes det er flott med engasjement blant andelseierne. Vi tar
gjerne flere innspill, ikke minst
knyttet til hvordan vi kan utvikle
miljøet i den fine havnen vår.

Ny daglig leder
Til stillingen som daglig leder i
LBA, var det mer enn 40 søkere. Vi
fikk god hjelp av et rekrutteringsselskap til å plukke ut de mest aktuelle. Etter en grundig prosess som i
siste fase også omfattet styret, ble
Erik Lars Roede ansatt, og begynte i
stillingen 1/12. Erik presenteres et
annet sted i Leangnytt, og vi håper
det utvikler seg et godt samarbeid
med styrene, andelseiere og leietakere. Vi ønsker Erik velkommen
om bord!
Vi takker Jørn Aspeli som stilte
opp og overtok oppgavene i Steins
sykefravær. Uten hans, og Roger
Rossows innsats ville 2016sesongen blitt vanskelig å
gjennomføre.
Nå er det vinterdvale i havnen.
Alle båter som benytter havnen
eller landområdene til vinteropplag er på plass, og vi gleder oss til
en ny båtsesong. Det er vel på
denne tiden planene for vedlikehold og oppgraderinger av båtene
tar form, og kanskje havner noe i
den forbindelse under juletreet.

Vi ønsker alle en
riktig god jul, og vel
møtte til en ny
båtsesong i 2017.
For styret i LBA:
Jostein Torp

av å ha båt i vår havn. Det er viktig å respektere og forstå historikken som ligger bak, før
man setter i gang med eventuelle endringer.
Jeg tar sikte på at vi klarer den utfordringen på
en god måte.

NYTT FRA
ADMINISTRASJONEN
Det er fredag ettermiddag og jeg sitter inne på
kontoret i klubbhuset og reflekterer over uken
som har gått, full av inntrykk fra de første
spennende dagene på ny jobb i LBA.
Det er med respekt og ydmykhet at jeg tar
fatt på oppgaven som daglig leder. Jeg har
store sko å fylle etter mange dyktige daglig
ledere før meg.
Klubbhuset
Klubbhuset har blitt flott og havnen fremstår
som svært veldrevet og ivaretatt på alle måter.
Det må være en av de beste båthavnene i landet! Jeg er imponert over innsatsen som må
ligge bak alt man har fått til gjennom mange år
i Leangbukta.
Mye å sette seg inn i
Som på alle nye arbeidsplasser er det mye å
sette seg inn i. Det er først og fremst mange
nye navn og fjes, og særlig hyggelig med alle
de som har stoppet innom for å hilse på og
ønske meg velkommen. Det varmer.
Rogers kunnskap og uendelige tålmodighet
med mine kontinuerlige spørsmål har gjort at
jeg har begynt å skimte konturene av oppgavene som ligger på meg og administrasjonen.
Grunnleggende bruk av økonomi- og marinasystemet, de mange rutinene rundt utleie og
salg av båtplasser, regnskapsførsel og avslutning av 2016, budsjettering av 2017, vedlikeholds- og driftsrutinene som Kjetil og Slawek
er ansvarlige for, og alle de små detaljene som
må følges opp fra dag til dag.
Med 1250 båtplassbrukere er det mange
hensyn som skal ivaretas! Det må være tydelige og fornuftige regler for å sikre at systemene fungerer og at alle får den samme gleden

Ber om innspill og forslag
I mitt introduksjonsbrev for noen dager siden
ba jeg om innspill og forslag for å hjelpe meg å
forstå hva man anser som bra og hvor man
føler at det trengs forbedring. Det hjelper meg
å strukturere jobben jeg skal gjøre.
Jeg vil takke de mange som har bidratt med
sine erfaringer, råd og ønsker. Vi blir helt sikkert ikke arbeidsledige i overskuelig fremtid!
En viktig oppgave jeg har fått er å sikre en
god og konstruktiv kommunikasjon rundt
administrasjonens arbeid. Vi kommer til å
jobbe mye med nettsidene samt bruke andre
gode måter å kommunisere med hverandre.
Facebook
Jeg vet at mange ikke bruker Facebook. Men,
det er også mange som gjør det. Jeg har opprettet en gruppe på Facebook som heter
«Leangbuktens skråe bredd» (vet du hvor det
utrykket opprinnelig kommer fra?).

Hittil har den over 250 medlemmer, og jeg
håper det antallet vil øke. En umiddelbar og tilgjengelig kanal for å kommunisere med hverandre. Du finner gruppen her:
https://www.facebook.com/groups/leangbukta/. Ønsker du hjelp til å komme i gang

med Facebook hjelper jeg deg gjerne!

Et spennede 2017
Jeg vil takke styret, tidligere daglig ledere Jørn
og Stein, og de mange andre som stiller opp i
en travel oppstartsfase. Og jeg gleder meg til å
bli kjent med alle dere i løpet av et spennende
2017.
Vi ses på brygga!

KUN 39 MEDLEMMER ER
REGISTRERT. VI GJENTAR:
BLI GRASROTMEDLEM DU OGSÅ!
KR. 8 949,22 ER GENERERT HITTIL I ÅR

FRA
VAKTMESTEREN
HEI!
Nå er vi klare til å ta i mot vinteren ,
får håpe den blir like fin som høsten
har vært .
De fleste båtene er nå plasert i
boblehavn , men det er fortsatt noen
som ikke har ankommet .
Så for noen er sesongen lengre og
det fortsatt noen som drar ut i helgene og på dagtid fortsatt.
Jeg vil også ønske Slavek velkommen som fast ansatt. Han har jo vært
her en tid, men bare som innleid, og
vår nye daglige leder Erik Roede som
startet opp 01.12 .
Retter også en takk til Jørn som
fungerte som daglid leder en stund .
Vi er nå ferdige med å gjøre tilgangen til bryggene C og D litt bedre
etter å hevet landkar opp i høyden
med gangveien .
Vil som vanlig minne alle på dette
med strømkabler, at det ikke er tillatt
med skjøter og overganger.
Og at kablene ikke må krysse bryggene p.g.a snøfreser.
Er det noe som ikke er i orden er
det bare å ta kontakt på telefon
986 69 810.

Jeg ønsker alle en god jul og et godt
nytt år.
Hilsen Kjetil
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Alle som tipper fra tid til
annen, og ikke har en
«hjertesak» som allerede
tar for seg Grasrotandelen,
oppmuntres herved til å
registrere LBF som mottaker!
5% av det beløpet du tipper
for i de fleste spillene til Norsk
Tipping, kan du styre distribuereringen av til den mottagerforeningen du foretrekker.
Som en sa her om dagen –
det er ingenting av evt. premie
som gis bort på dine vegne!
Du mottar hele premien, og
du påvirker ikke dine vinnersjanser på noe vis, ved å styre
Grasrotandelen din.
Det ble også nevnt, at det er
fritt frem å verve andre – en
behøver ikke engang være
medlem hos oss.

Det er 4 ganske enkle
metoder for å komme i
gang:
Via SMS kan du sende
«Grasrot-andel 890909922»
til 2020 – men ditt tlf-nr må
være kjent hos Norsk Tipping.
Du vil få en SMS-kvittering fra
Norsk Tipping, om at du har
tilknyttet dine 5%.

www.grasrotandelen.no –
nesten øverst, til venstre, er
link «SØK GRASROTMOTTAKER». Like før «Søk» knappen
skrives Leangbuk-ten
Båtforening. Trykk på søkknappen på skjermen.
Nederst på skjermen er 6
større knapper, der du kan
velge en for å tilknytte
Grasrotandelen.
Nevner også at to av de seks
knappene er for å trykke ut
vervekort med strekkode, etc.
Se selv!
Du kan stikke innom en
kommisjonær med ditt spillekort, og opplyse om org.nr.
890909922.
Via «Mobilspill» kan det
også greit ordnes, om du bruker dette programmet.
(Alle Norsk Tippings spill
er inkludert i ordningen, unntatt Flax, Extra og Belago.)
Dette koster altså ikke deg
som medlem noe, og kan gi et
hyggelig bidrag til foreningen
– som så vil forvalte det videre
til hyggelige formål.

NÅ MERKES SJØVEIEN TIL OSLO PÅ NYTT
Kystverket har nå begynt på sitt
hittil største merkeprosjekt.
Samtlige navigasjonsinstallasjoner fra Drøbak til Oslo sentrum skal endres, i tillegg til at
noen nye skal etableres. Det
blir derfor viktigere enn noen
gang å til enhver tid ha oppdaterte kart når man ferdes her.
Del to av farledsprosjektet
Innseiling Oslo er i gang. Del en,
utdypningsprosjektet ble fullført i
våres. Da ble 24 små grunner fra
Drøbak til indre Oslofjord fjernet,
og dybden i hovedfartsåra økt fra
11 til 14 meter. Utdypingen medfører at merkingen av seilingsledene
også må endres og oppdateres. Del
to, merkeprosjektet, starter nå og er
planlagt fullført i løpet av våren
2017.
Farledsprosjektet Innseiling
Oslo legger bedre til rette for sikker
og effektiv seilas av større fartøy
inn og ut av Oslo, blant annet ved å
skille inngående og utgående trafikk bedre. Alt i alt vil prosjektet
bidra til en reduksjon av risikoen
for uønskede hendelser som kan
sette helse og miljø i fare.
– Eksisterende sjømerker i
Oslofjorden har blitt etablert etter
behov i forskjellige tidsepoker, og
er av høyst varierende virkningsgrad, kvalitet og tilstand. Nå får vi
en merking der alle navigasjonsinstallasjoner er tilpasset og del av en
helhet. I prosjektet søker vi blant
annet å etablere navigasjonsinstallasjoner med samme lyshøyde,
brukeravstandstilpasset lysstyrke,
synkroniserte karakterer (blinkeperioder), enhetlig design og standardiserte tekniske løsninger, forklarer
senioringeniør Steinar Hansen i
Kystverket.

Største merkeprosjekt
Merkeprosjektet er det største av
sitt slag i Kystverket i moderne tid.
Det medfører ombygging og fornying av samtlige navigasjonsinstallasjoner på strekningen Drøbak til

Oslo sentrum. Til sammen skal det
gjøres hele 126 endringer fra
dagens sjømerkesystem.
– Med andre ord; neste sommer
er en helt ny merking av innseilingen på plass. Det innebærer
endringer for samtlige navigasjonsinstallasjoner i både hoved- og
biled på strekningen
Oskarsborg–Oslo. En slik endring
vil være en navigasjonsmessig
utfordring. Ikke bare for nyttetrafikken, men også for fritidsbåtflåten. Vi kan derfor ikke få understreket sterkt nok viktigheten av at alle,
både store og små fartøyer, sørger
for å til enhver tid ha oppdaterte
kart, sier Hansen.

Ha oppdaterte kart!
– Blant annet omfatter prosjektet å
etablere 18 betongfundament for
merker i sjøen, som fartøyene må
være oppmerksomme på. Dette er
fundamenter som settes på sjøbunnen og som stikker opp av sjøen
med en navigasjonsinstallasjon på
toppen. Mange av disse fundamentene står utsatt til, på steder mange
tidligere trygt har kjørt. Derfor
utstyres fundamentene med en
midlertidig merking så snart de er
på plass i sjøen. For de fritidsbåtbrukerne som kun benytter kartplotter til å orientere seg, og opererer i farvannet ved høy hastighet,
vil et fundament utgjøre en betydelig risiko i tåke, nedsatt sikt, eller
hvis navigasjonsinnstallasjonen på
toppen er slukket. Derfor er det viktig at fritidsbåtflåten får vite at alt
blir forandret, og at oppdatering av
kartplotterens kart, og papirkart, er

tvingende nødvendig til våren for
en sikker seilas i farvannet, understreker Hansen.

Solcelledrift
Kystverket har valgt solcelledrift for
samtlige nye navigasjonsinstallasjoner i indre Oslofjord.
– Alternativet ville vært å strekke
sjøkabel på kryss og tvers av fjorden
mellom installasjonene, noe som
til sammen ville medført om lag
100 km kabel på havbunnen.
Kablene ville vært til hinder for
fiske, og med risiko for kabelbrudd. Å bruke kablede anlegg
kunne gitt en noe sterkere indirekte
belysning på HIB-ene, men dette
kompenserer vi for ved å bruke
HIB-er og sektorlykter i kombinasjon. Samtidig er LED-teknologi og
solcelledrift i stadig utvikling.
Derfor er teknologivalget både miljøvennlig og fremtidsrettet, fastslår
Steinar Hansen.
Kystverket har et krav om oppetid på 99.8 prosent på sine navigasjonsinstallasjoner. Ved å benytte
både lateralmerking og sektorlykter
i kombinasjon oppnås det en viss
redundans (dobbel dekning) hvis
ett system faller ut. Ved bruk av
fjernovervåkning vil navigasjonsinstallasjonen varsle Kystverket før
installasjonen faller ut. Kystverket
får dermed tid til å rykke ut før
anlegget slukker, og vil oppleve
mindre nedetid enn det anleggene
har i dag.
Se også: www.kystverket.no/innseilingoslo og
www.facebook.com/innseilingoslo

HOLD DEG
VARM OM
BORD

bruk i hus og hytter kan
brukes, men egner seg
kun når båten ligger stille.
Fra 2000 kroner og oppover.

Velger du å bli på fjorden, selv om termometeret lyser blått og
frostrøyken ligger tett
rundt båten? Her
kommer noen gode
råd om hvordan båtlivet kan leves på tross
av at sommeren er
langt unna i begge retninger.
Ingenting kan måle seg
med hildringstimen en
tidlig aprilmorgen, eller
lilla solnedganger over
høstblått hav i oktober.
Roen du egentlig søkte da
båten ble innkjøpt er her
og nå. Lukten av sjø river
sterkere i nesa. Du traver
alene på bryggene. Havet
er fritt for sommersummende skjærgårdsbøller,
stillheten har senket seg
over båtlivets gleder –
nesten, i hvert fall…
Flere båteiere ser nå
mulighetene til å forlenge
båtsesongen med bedre
planlegging og utstyr om
bord. Stadig nye ting og
tang kommer som gjør
det komfortabelt å leve,
selv om termometeret
nærmer seg de blå, og
frostrøyken står som en
kuldegysning ut av kjeften en tidlig motlysmorgen.
Høsten og våren er årstider som preges av store
temperatursvingninger
her hjemme.

Mange veier til en
vintervarm båt
OLJEVARMERE (luktfri
parafin) kan benyttes i
rom der du har god lufting. Billigere modeller til
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KATALYTOVNER OG
INFRAVARME PÅ GASS:
Disse er mest vanlig til
hytteoppvarming, men
kan være en økonomisk
måte å varme opp båten
på, så lenge du ligger
rolig. Katalytovnene
brenner med kun en liten
pilotflamme og avgir
konstant varme på 2900
Watt. Den blir aldri så
overflatevarm at du brenner deg på den, og selges
derfor som «den barneog dyresikre ovnen».
Mange har jo ofte begge
med seg i en trang båt.
OBS! God gjennomlufting er viktig.

EKSTRA GASSFLASKE
Bruker du gass til oppvarming og matlaging, er det
naturlig at det går med
mye mer i den kalde
sesongen. Det er kjedelig
å gå tom midtveis. Husk
at gassflasker skal oppbevares i egne rom, eller

«containere» som kan
kjøpes for cirka 500 kroner i båtutstyrsforretningene. OBS! Gass på vidvanke er farlig, og det er
viktig at man tar sine forholdsregler om bord. Det
finnes detektorer å få
kjøpt. Like viktig er det at
du sjekker ventiler og
sammenkoblinger ofte.
Gass er tyngre enn luft og
vil ved lekkasje samle seg
langs kjølen i båten. Der
blir den vanskelig å oppdage – og det kan få katastrofale følger.
RØDSPRITBRENNER:
Alternativ til gass og olje
kan være å sette på rødspritbrennerne i pentryet
for å varme opp cockpiten. Gode gamle Heat Pal
gjør også nytten som varmekilde. For en tusenlapp skaffer du deg da
både en varmekilde og et
kokeapparat. Denne
anbefales, fordi den er
utstyrt med egen beskyttelseshette over selve
brennerelementet. Bruker
du spesialspriten Fin Fyr,
brenner den renere enn
med vanlig rødsprit.
OBS! Åpen varme forbruker mye luft, så det er veldig viktig at du har tilgang på god
gjennomlufting.

DIESEL-/LAMPEOLJEVARMERE MED
VARMLUFT:
Dette er den mest vanlige,
og for så vidt en komfortabel måte å holde varmen på om bord. For
flere av denne typen varmere kan støy være et
problem. Det finnes varmere som kan plasseres i
lukkede rom, langt fra
kabinen, fordi de fungerer ut fra støvsugerprinsippet (Mikuni). Det vil si
at de henter «frisk» luft
utenfra i den ene enden
og blåser varmt ut i den
andre. Priser fra 5600
kroner.

MOBILEGASSOVNER:
kan flyttes fra innerom til
uterom. Må alltid overvåkes, og stå på et underlag
som tåler sterk strålevarme. Pris fra 600 kroner
og oppover. Gass brenner
tørt.

– JEG VAR REDD.
REDD ER EGENTLIG BARE FORNAVNET
Yvonne Cathrine Borlaug drar ut
alene for å fiske på fjorden. Hun
skal vise kjæresten sin at dette kan
hun klare alene. Hun har jo vært
med ham mange ganger før. Etter
en time stopper motoren. Det
begynner å bli mørkt. Yvonne og
hunden Diva er alene midt i
Oslofjorden. De ser ingen andre
båter i nærheten, og Yvonne føler
seg veldig alene. Yvonne drar og
drar i startsnora, men motoren
ville ikke starte. Hun blir helt
utmattet, og siger sammen i bunnen av båten. Det har blitt helt
mørkt, og Yvonne er så kald at
hun skjelver. Så sovner hun.

Vekket av hunden
Uten å vite det, driver Yvonne
nærmere og nærmere skipsleia.
–Plutselig våknet jeg av at Diva
slikket meg i ansiktet. Da skjønte
jeg at jeg måtte komme meg til
land så fort som mulig. Jeg ante
ikke hvor jeg var og ikke hva jeg

KNBF KJEMPER
FOR STYRKET
SJØSIKKERHET
Næringskomiteen på Stortinget
behandler representantforslag
107 S om bedre sjøsikkerhet for fritidsbåter i november.
Gjennom 2016 har KNBF, godt
hjulpet av stortingsrepresentant
Magne Rommetveit (Ap), arbeidet
intenst for å få til en bedre kunnskap om hvorfor dødsfall skjer fra
fritidsbåt. I fjor døde 37 mennesker, noe som er en økning på 32 %
fra 2014. Det dør 6 ganger så
mange fra fritidsbåt som fra yrkesfartøy. Ulykkesutviklingen er stabil,
mens den er kraftig redusert på vei.
Norge ligger helt i ulykkestoppen i Norden sammen med
Finland. Havarikommisjon for sjøfart har ikke ressurser til å under-

skulle gjøre. Yvonne ringer 110.
Lyttet til magefølelsen Om
bord i redningsskøyta «Bergesen
D.Y» får redningsmann Kai
Jensen telefon fra politiet om at
en kvinne i en liten båt driver et
sted i Oslofjorden. – Det var ikke
så enkelt å finne henne i mørket.
Vi fikk vite hvor hun hadde dratt
ut fra, og hvor lenge hun hadde
vært ute. Basert på vindretning,
strøm og en sterk magefølelse setter vi kursen, sier den erfarne
skipperen. Magefølelsen viser seg
å være riktig. Ved hjelp av radar
og varmesøkende kamera finner
mannskapet på «Bergesen d.y.» et
ekko som ikke skal være der. Det
er båten til Yvonne.
–Vinterstid når det er mørkt og
kaldt er det ikke lenge du skal
ligge slik før det går galt.

Kviknet til
Samtidig får Yvonne øye på redningsskøyta, og håper de ser

søke fritidsbåtulykker og er heller
ikke pålagt det.
I mai ble næringsminister
Monica Mæland utfordret av i
Stortingets spørretime om dette
tema, men ga dessverre ingen løfter
om styrking av innsatsen. I juni
fremmet Rommetveit og 4 partikolleger et representantforslag om å
styrke sjøsikkerheten. Dette er nå
til behandling i Næringskomiteen
på Stortinget. Den 25. oktober fikk
KNBF et møte med saksordfører
Oskar J. Grimstad (FrP) for å
poengtere hvor viktig denne saken
er for KNBF. Grimstad er ekte båtmann med lange og mange seilaser
i sin Princess 38 gjennom mange
år. Generalsekretær i KNBF, Endre
Solvang, møtte både Grimstad og
hans politiske sekretær Bjørn Siem
Knutsen (FrP). I kraft av at Stortingsmelding 35 På rett kurs. Fore-

henne. Hun veiver med telefonen. Det føles som en evighet til
skøyta kommer frem. – Jeg var
redd. Redd er egentlig bare fornavnet.
Yvonne kommer ombord i redningsskøyta. – Hun var kald og
forvirra, så vi fikk henne raskt
ombord og fikk pakket henne i
ullpledd, sier redningsmannen. –Jeg husker jeg så på ansiktet
hans og tenkte at jeg aldri kom til
å glemme han, sier Yvonne om
redningsmannen. Hun får ullpledd og en varm kopp te. Da
kvikner hun til. -Det er utrolig.
Jeg ble jo redda! Jeg er så glad at
jeg kunne kyssa alle sammen! sier
hun. –Takk for at dere finnes, sier
Yvonne.
–Det er en veldig takknemlig
jobb. Og særlig vinterstid når det
er mørkt og kaldt er det ikke lenge
du skal ligge slik før det går galt,
forteller redningsmann Kai.

byggende sjøsikkerhet og akutt forurensning helt har utelatt fritidsbåtsektoren, er det ekstra viktig at
dette representantforslag virkelig
får flertall og blir et tydelig signal til
regjeringen om at sjøsikkerheten
må forbedres for fritidsbåtsektoren. Grimstad lovet, på slutten av
møtet, å lage en merknad til forslaget som gikk på at innsatsen bør
styrkes, for eksempel ved å etablere
en egen ulykkesgruppe for undersøkelse av fritidsbåtulykker. Dette
er KNBF meget godt fornøyd med
og håper de andre partiene vil
støtte denne merknaden.
Komitemedlem Ove Trellevik (H)
er bedt om at hans parti må støtte
merknaden og Rommetveit har
lovet det samme fra Ap sine representanter. Nedenfor kan du se bilde
av Grimstad og Solvang etter møtet
på Stortinget.

TILDELING AV MIDLER TIL LBF VIA
MOMSKOMPENSASJONSORDNINGEN
Styret i Leangbukten Båtforening
meddeler at tildelingen av midler
via Momskompensasjons-ordningen, som bestyres av Lotteri
og Stiftelsestilsynet for
Kommunaldepartementet, er i
2016 spesielt godt kvalitetssikret
for LBFs del. Dette fordi det er
mottatt "varsler brev" hos nevnte
myndighet, bl.a. om at det ikke
bedrives noe frivillig arbeid i LBF,
og andre påstander som var ment
å diskvalifisere LBF. De som står
bak, som ønsker å kuppe kommende årsmøte(r), og kontaktet
også Budstikka i sommer for å få
negative oppslag presentert om
Leangbukten Båtforening.
Etter årets gjennomgang er
LBFs søknad (som forventet av
LBF-styret) godkjent i sin helhet,
og tildelte midler utbetales i nær
fremtid. Disse midlene vil så
langt de rekker bli brukt i 2017 til
å subsidiere kurs og foredrag,
sommerfest, mm, for medlemmene i LBF.
Det er likevel leit å registrere
hvor mange som ikke har satt seg
godt nok inn i denne ordningen,
som fordeler 1,300 millioner
kroner til foreninger og lag i
Norge som ansees å være allmennyttige for samfunnet, som
en motvekt til kun helt kommersielle tilbud. Noen frykter dessverre tydeligvis også at LBF-styret,
dersom DIF-rapportens innstilling ble fulgt med overføring av
administrative tjenester til
LBFstyret, ville benyttet LBAs enemerkede regnskap til å urettmessig søke om tildelte midler.
De aller fleste av våre ca. 2200
medlemmer betaler formodentlig skatt i Norge, og når våre myndigheter deler ut 1,3 milliarder
kroner for å støtte opp om sosial
samfunnsbygging gjennom foreninger og lag, er det vanskelig å
forstå at noen mener at
Leangbukten Båtforening skal
unnlate å søke om midler til net10

topp vår virksomhets bidrag til
sosial samfunnsbygging.
Det ikke vanskelig å forstå at
når 1250 andelshavere kun utgjør
rundt 55% av det totale medlemstallet, er det helt legitimt å søke
om støtte basert på en fordelingsnøkkel for utgifter til administrasjon. Selv om ordningen heter
«momskompensasjonsordningen», er norske lønnskostnader også helt legitimt grunnlag.
F.eks. er det ca. 25% av de som
disponerer båtplass som kun er
LBF-medlemmer, og for tilsvarende bobleplasser på vinteren
kreves dessuten en del ekstra
arbeid av vaktmester. Derfor ville
også vaktmester-lønn til dels
kunne legges til grunn, utgifter til
vedlikehold og måking av allment tilgjengelige arealer, etc.
Det mest vesentlige er uansett at
LBF-styret ganske enkelt ville rådført seg med Lotteri og
Stiftelsestilsynet!
De midlene vi i dag søker om
utgjør kun ca. kr.10/medlem…
Det blir ikke mye igjen til hver,
mens det helt legitimt kunne vært
søkt om drøyt kr.100/medlem –
eller totalt ca. en kvart million
kroner årlig dersom administrasjonen rent formelt sorterte
under LBF.
Om administrasjonen formelt
sorterte under LBF eller som nå,
fortsetter under LBA-styret (iht.
vedtak av LBA-styrets flertall), bør
ikke innebære noen negativ
betydning den ene eller den
andre veien for verken medlemmer eller andelshavere, bortsett
fra litt strammere økonomi da!
Dette da all vår virksomhet uansett bør innrettes med administrasjonen som nøytralt og profesjonelt kontaktpunkt, gjenspeilet
i gode nøytrale og funskjonbaserte websider, etc. Det ville raskt
gavnet alle, bidratt til ro i alle rekker, etc.
Mvh., LBF styret

ET LEVENDE BÅTLIV
I 2025
Jotun Yachting inviterte båtbransjen til temamøte i Sandefjord for å
drøfte hvordan stimulere flere til å
ta del i framtidens båtliv.
Hvordan rekruttere nye til
båtlivet?
Hvordan gjøre båtbransjen mer attraktiv å jobbe i? Hvilke rammebetingelser
er viktige for framtidens båtliv? Dette er
viktige og kanskje avgjørende spørsmål
for å løfte båtbransjen og båtlivet inn i
et nytt tiår. Initiativet til denne samlingen kommer fra Caroline Skaalvold
Engstrøm, business manager yachting
hos Jotun AS. Til stede var også Espen
Guttormsen og Peter Larsen fra Norges
Seilforbund, Hege Ousland fra NORBOAT, Terje Næss fra Oslofjordens
Friluftsråd, Leif Rune

Få flere til å bruke båten oftere
Hvordan kan vi få til kategorivekst ved å
få flere nordmenn til velge båtlivet?
Man ser for seg en ny generasjon unge
som har alle valgmuligheter og som
ønsker seg et fleksibelt og enkelt båtliv.
Disse kan tenke seg å leie båt eller dele
båten med andre. De ønsker ikke å
pusse båt eller å ha egen båt og båtplass.
Her ser vi allerede nå delingsøkonomi i
form av nye aktører boatflex.com og
andre. En stor utfordring er å nå ut til
nye kundegrupper eller brukere, samt å
få til en god kommunikasjon med disse.
Kanskje bør man samle en gruppe ungdommer til en fokusgruppe for å lære
hvordan de tenker og hvor
dan attrahere disse?

Rekruttering til båtbransjen
Hvordan skape det gode samarbeidet
mellom aktører i bransjen? Hvordan få
alle bransjeaktører til å snakke positivt
om båtlivet og utstråle glede ved å jobbe
der? Hvordan skape en intern stolthet
av å jobbe med båt? Hvordan tiltrekke
seg talenter som kan fylle disse forventningene? Dette er sentrale utfordringer
som kan bringe bransjen videre inn i
neste tiår.

VI ØNSKER
ADMINISTRASJONEN,
STYRET I LBA, LBF
OG ALLE MEDLEMMER

GOD JUL!

