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Ferdig !!

Vårt medlemsbygg er ferdig og åpent for alle medlemmer

Vårt nye møterom og kurssenter. Flere interiører på side 7 og 8

ser i Europa var uforglemmelig! En
kveld skal jeg sette av for å vise noen bilder, og snakke om og oppmuntre andre
medlemmer til samme opplevelse ;-)
Men, tilbake til nåtid. Det jobbes
hardt av mange for at utleiefunksjonen i
klubbhuset skal kunne startes som vellykket. Etterspørselen har vært noe
bedre enn forventet til nå – faktisk er det
med ett unntak utleie en eller to kvelder
hver eneste helg frem til sommerferien –
og dessuten noen få ukedager. Som
nevnt er det også kurs og foredrag, og
vårmøtet vil vi forsøke holde innen
utgangen av april, men det kan bli at vi
må ty til mai i år.

Båtplass, bryggespørsmål, vakter:
post@leangbukten.no
Tlf.: 66 75 83 80
Havnesjef:
Jacob Bjørneby
Tlf: 66 79 88 85
Medlemsskap:
post@leangbukten.no
Tlf.: 66 75 83 80
Leder i Leangbukten
Båtforening:
Hans Kleppa
Tlf. 930 66 233
hans.kleppa@yahoo.
com
Leder i Andelslaget:
Jostein Torp
Tlf. 920 55 163
jostein.torp@
tsmng.no
Tilsyn med havn og
kran:
Vaktmester
Kjetil Knutsen
Tlf. 66 79 55 90
(kontor)
Mobil 986 69 810
Hjemmeside:
www.leangbukten.no

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

PÅ’N IGJEN! MEN
LITT ANNERLEDES!
Påsken kom tidlig i år, og for mange er
det ski og gli som er tema – men for
mange er det også båtpuss.
Jeg og min sporty innstilte «bedre
halvdel» traff en hel del likesinnede da
vi holdt på med stoffing og annet denne
påsken – og gjennomgangsmelodien
var at «dette var tidlig»… Sånn sett var
det fint at Asker Marina sine behov i år
ift. trucken deres, og tidlig påske i år, var
sammenfallende. Deres egne kunder på
land fikk litt mer tid enn våre på land,
men slik måtte det bli. Det er jo ikke
som om vi har en egen truck vi kan
bestemme over! ;-)
Noe som ikke er tidlig, men likevel en
glede, er at vi nå har kunnet ta i bruk det
nye klubbhuset. I skrivende stund er de
første 2 kveldene med kurs/foredrag
avviklet, og selv om vi ikke har noe «kultur» for dette enda, var det første kvelden drøyt 20 oppmøtte, og snaut 20 den
andre kvelden. Her er det mulighet til å
foreslå tema fremover. En variant vi ser
for oss, er at medlemmer som selv har
hatt gode opplevelser og fått festet disse
til «film», kanskje kan holde en hyggelig
informativ kveld for andre medlemmer.
Klubbhuset står nå der, og er til for å
brukes!
Selv har jeg for noen få år siden tatt
en båt fra middelhavet opp til
Leangbukta, og turen på kanaler
gjennom tuneller og over viadukter og
ikke minst hundrevis av ulike typer slu-

Bryggefest
Dessuten er det en dato for årets
«Bryggefest med dans», som egentlig
første gang var planlagt som kombinert
innvielsesfest juni i fjor. Så ble det planlagt i august… før vi til slutt strøk det.
Men i år planlegger vi «Bryggefest med
dans» fredag 17.juni – helgen etter
Færder’n, men før skoleferien tar til. Da
er vi så inkluderende som mulig håper
vi – og at så mange som mulig får anledning til å melde seg på. Det blir sannsynligvis også en kombinert innvielsesfest, og vi skal slå litt på stortrommen.
Denne gangen skal vi samarbeide
med et cateringfirma vi har hatt en gryende avtale med lenge nå! De ønsker å
imponere oss, og vil ordne stor grill
med roterende lam, og mye annet
snacks! Kuvertprisen blir som tidligere,
overraskende hyggelig ;-)
Det er også tatt lærdom av forrige gangs
bryggefest, da køen for å få mat ble altfor lang – det har vi løsninger på!
Foruten å tilby seg som cateringfirma
for utleiearrangement med en unik liten
rabatt til LBF-medlemmer, dersom leietager ikke selv har en annen favorittfirma å benytte, vil vårt samarbeidende
cateringfirma stå for et nytt produkt LBF
ønsker å tilby medlemmene f.o.m. sommersesongen 2016. Om du f.eks. kommer fra jobben og skal ut med båten så
raskt som mulig en solfylt dag, kan du
bestille en ferdig piknikkurv – og det
relativt kort tid før avreise! Ingenting er
gratis, men denne kan vanligvis utleveres på Tangen, og om kvaliteten er like

bra som de andre tingene vi har testet, kan
det bli riktig så populært. Vi skal legge opp
linker på websidene våre, som gjør dette såre
enkelt.

Nye websider
Og da har vi kommet over på enda en aldri så
liten nyhet – nye websider. I fjor fikk en datakyndig person på LBF-styret i oppdrag av LBA
og LBF-styret, å lage en ny plattform og
«bekledning» for våre hjemmesider. Egentlig
håpet vi å lande dette før årsskiftet, men ting
tar tid – spesielt når noen skal ofre seg og ta
det på dugnad. Det er ikke få timer som er
nedlagt, og det er vesentlige kostnader som
ikke er påløpt pga. modellen vi har benyttet
til denne jobben. Nå har produktet vært klart
en stund, og er godkjent av LBF-styret for en
tid tilbake, og er i ferd med å godkjennes av
det nye LBA-styret. Så fort det er i orden, vil
dette rulles ut. En vil da ikke lenger umiddelbart omdirigeres når en logger seg inn på vår
egentlige hjemmeside, www.leangbukten.no
– men få noen nye valgmuligheter. Fortsatt
vil en se mye av det samme som før, men
også noen helt nye funksjoner. F.eks. fliker
for info om forestående kurs og foredrag en
kan melde seg på, bestilling av piknikkurv,
utleiebestillinger via siden for klubbhuset –
med kalender som viser ledige dager, etc.
«Min side» vil være et eget valg på denne forsiden, som først da tar deg til X-marine sine
sider, og der vil alt foregå som før, for alt som
har med båtplass og slikt å gjøre. LBA har
styrt dette i årevis, og intet er forandret i så
måte.
Jeg er ganske sikker på at for folk flest er
det helt uvesentlig om det er LBF eller LBA
som står for utleie av selskapslokalene/møtelokalene, om det er LBF eller LBA som arrangerer kurs, om det er LBF, LBA eller en ekstern
som står for truckløft – bare kvaliteten er bra
og prisen er grei – og det må gjerne være
innenfor vår felles «virksomhet», som utgjør
summen av alt det en tilbys som medlem.
Likevel er det viktig for noen med lange historiske aner i vår virksomhet, å ikke slippe
taket på hvem som er ansvarlig for hva. Også
det forsøker vi ta hensyn til, og således forsøker LBA-styret ta vare på at heller ikke det skal
bli utydelig, selv i den nye bekledningen av
hjemmesidene. Det som er helt sikkert, er at
ved å legge dette på en ny og moderne plattform, vil kostnaden for å få foretatt
endringer, bli tilnærmet null. Fleksibiliteten
blir likevel maksimal, og vi står fritt til å få

frem det beste potensialet for oss selv, også
på denne fronten.
Personlig gleder jeg meg nok mer enn folk
flest til nye websider – jeg har håndtert bestillinger (og avbestillinger – hele høsten i fjor
måtte som kjent strykes i påvente av nybygget) og en mengde spørsmål om alt mulig fra
bordstørrelser til antall fløtemugger på
kvelds og nattestid i ca. et år. Dessuten purringer på depositum og leieinnbetalinger,
som en slags «skygge-administrasjon», og det
å få automatisert en del av dette via websider
blir bra for alle – ikke minst de som kvier seg
for å spørre om for mye! Heldigvis har LBFstyret støttet opp om dette og alt det andre
som håndteres samtidig, så jeg vil benytte
anledningen til å takke alle for den kjempeinnsatsen som er gjort de siste månedene
spesielt. Jeg vet at det har blitt vel mye for
noen – en spurte meg om jeg mente dette var
en heldagsstilling, å være på LBF-styret! I tillegg har LBA-styret nå blitt konstituert, og
administrasjonen med driftsansvarlige og
andre i ulike komiteer jobber enorme løft nå,
for å bringe alt i land til at sesongen denne
sesongen skal gå like fint eller bedre enn de
foregående, tross alt det nye som skal opp og
stå samtidig i år. Jeg vet at noen har mistet
troen på egen dieseltank, og at truckutredningen ikke er bragt videre, men spesielt dieseltanken ser jeg likevel for meg som realistisk. Kommunens saksbehandler godkjente
på denne tiden i fjor søknaden, det var dennes overordnede som ikke ville signere ut tillatelsen… Årsaken er det blitt spekulert i – og
alt kan ikke skrives, men det er faktisk mange
gode grunner til at kommunen burde tillate
våre medlemmer å ha sin egen dieseltank.
Dette jobber vi videre med, men det er mer
tidkrevende enn ønskelig.
Som nevnt helt øverst, det er på’n igjen,
men likevel litt annerledes i år!
Ønsker alle en riktig god forsommer, så
høres vi plutselig igjen, på vårmøte, eller i
neste LeangNytt like før sommeren.

NYTT FRA
DAGLIG LEDER
Det som i alle fall er nytt i administrasjonen er at Roger Rossow
og jeg for tiden vikarierer. Denne
ordningen kom i stand etter initiativ fra styret i LBA i forbindelse
med sykefravær i administrasjonen i høst. Både Roger og jeg fungerer som innleid ekstrahjelp og
har vært i sving siden 16. november. Fra januar er Siri heldigvis tilbake fra sykemelding. Det sikrer
kontinuitet og administrasjonen
er glade for det.
Lærekurven har vært bratt, men
vi selv føler vi begynner å få god
oversikt over hva som skal gjøres
og hvordan det skal gjøres.
På veien har vi skiftet regnskapssystem og regnskapsfører.
Begge deler fungerer nå veldig bra
men alle systemer som har manuelle rutiner gir rom for menneskelige feil.
Jeg har reflektert litt over hvilke
oppgaver administrasjonen i LBA
må løse og hvorfor de oppstår. Vi
skal drifte en stor havn og forsøke
å tilfredsstille alle medlemmers
ønsker.
Så langt er min oppfatning at
kompleksiteten og tidsforbruket i
administrasjonen på andelseiere
som bruker egen plass sommer og
ligger i boblehavn vinter er relativt overkommelig. Det går på den
annen side med en god del tid på
å finne medlemmer som vil bruke
plasser som andelseier ikke skal

bruke selv, bytte fra opprinnelig
andelseier til ny når dette er
ønsket og opplag på land. Det er
derfor vi belaster et administrasjons gebyr for disse transaksjonene.
Argumentet for dette er at de
som påfører arbeidsoppgavene
også skal betale kostnadene forbundet med dette arbeidet. Slik
årsmøtet vedtok 15. mars i år,
kommer det også et tillegg sommersesongen for de som benytter
plass, men ikke er andelseier.
Dette reflekterer at disse ikke har
investert noen penger i at båtplassen ligger der klar til bruk.
Vi har fått noen innspill på
hvorvidt ansiennitetsreglene følges når vi skal velge hvilken plass
som kan overdras til ny andelseier
eller «leies» ut. Vedtektene gir rom
for tolkninger på dette området
og i dagens situasjon har vi lagt
oss på en linje hvor den som skal
overta en plass permanent har
muligheter for å velge, det vil si ny
eiers preferanse overstyrer ansienniteten til den som ønsker å
levere tilbake sin plass. Når det
gjelder bruk for bare en sesong tildeler vi plass etter beste evne og
med målsetting om at flest mulig
plasser skal være i bruk. Det er en
umulig oppgave å tilfredsstille
alles ønsker her.
År om annet er det ca. 330
andelseiere som ikke benytter
egen plass og disse er det stort sett
andre medlemmer som ønsker å
bruke. Det er et lite tankekors at
det er 230 andelseiere som ikke
har benytte egen plass i sesongene
2014, 2015 og 2016.
Administrasjonen er nå på
plass i fantastiske lokaler i det nye
klubbhuset og selv om jeg har
vært medlem i 30 år er det først nå
jeg forstår hvor fremsynte, dyktige
og ikke minst modige mine forgjengere i administrasjon og styret har vært. Vi har Norges største,
beste, flotteste og billigste havneanlegg. Det må vi ta vare på.
Jørn Aspeli
Fungerende daglig leder

FRA
VAKTMESTEREN
HEI!
Nå kan vi vel si at vinteren er over for
sdenne gang.
Vi har satt på vannet på alle brygger
og parkeringsplasser.
På Tangen er de fleste båtene ute nå.
Det står nå bare igjen noen få som harnoe arbeid som trenger noe mer konstant varme. Alle skal være ute til
1. mai, så santdet er ledig kapasitet på
trucken.
Alle båtene på nedre parkeringsplass
i Bukta skal også være ute til 1 mai.
De som står på øvre skal være ute til
15 mai.
Er det noen som trenger serviceløft
kan dette bestilles hos Asker Marina.
Blir det stor etterspørsel på dette, vil
noe av vår parkeringsplass på Tangen
bli brukt. Prisen blir den samme om
man står hos Asker Marina eller hos
oss. Eneste forskjell er at noe av fakturaen kommer direkte fra oss om man
står på vårt område.
Det er viktig at alle som har ligget i
boblehavn i vinter flytter til sommerplass så fort som mulig. Vi har mange
plasser som skal bygges om og alt dette
skal være ferdig til 1 mai.
Nøkkelkort blir sendt ut i disse dager
for de som har betalt sommerleie.
Skifte til sommerkort blir i år
26.04.Trenger man vinterkort før den
tid vil det ligge noen kort i postkassa på
servicebygget på Tangen. Kode til hengelås er 0501, samme kode som til vakttårn.
Vi får håpe på en fin vår.
Ønsker alle en fin båt sesong.
Mvh Kjetil

NYTT FRA
ANDELSLAGET
Det er svært gledelig at (Klubbhuset nå er ferdigstilt (bortsett fra takterrassen som forhåpentligvis
blir ferdig i løpet av sommeren).
Administrasjonen flyttet inn i uke 11. Selv fikk jeg
erfare hvilket fantastisk bygg det er ved feiring av
70 års dag for min kjærest og meg selv den 12.
mars. Det var god plass til full middag for 64,
band og dans. Beliggenheten er trolig den beste i
Asker.
Igjen takk til Morten Erichsen, resten av byggekomiteen og alle som har bidratt til at bygget nå er
ferdigstilt.
Det blir spennende å se hvordan bygget vil bli
tatt i bruk. Allerede synes det å være kø etter å få
benytte Storsalongen til private arrangementer. I
tillegg legger LBF opp til en rekke aktiviteter for
medlemmene. Som kjent har LBF inngått en leieavtale med LBA som omfatter Storsalongen, tilliggende fasiliteter (anretningskjøkken m.m.) og
takterrassen over Storsalongen (når den blir ferdig). Møterommet i 2. etg., (forslag om å kalle det
Flybridgen), den lille takterrassen og kontorlokalene disponeres av LBA. LBF betaler en fast årlig
leie til LBA, og vil stå for alle inntekter de mottar
ved utleievirksomhet m.m. Toaletter, garderober
m.m. vil vi dele på bruken av. LBF vil bestemme
utleiepriser, men jeg antar de vil gi rabatt til medlemmer.
Bygget finansieres og eies av LBA, og inngår i
LBAs balanse og derved de verdier som ligger bak
innskuddene andelseierne har gjort. LBA har også
ansvar for vedlikehold av bygget med faste installasjoner.
Det er hyggelig å se at det begynner å bli liv i
havnen. Utsetting av båter er i full gang, så båtsesongen er rett rundt hjørnet for de fleste.
Skattesaken går sin gang. Det har vært ganske
mye arbeid med forberedelsene, blant annet
måtte regnskapene for de to siste årene gjøres om.
De ble godkjent på siste årsmøte, og mottak er
kvittert for fra Brønnøysund. Vårt mål er å komme
innenfor bestemmelser i Skatteloven om ikke

kommersielle virksomheter som ikke har skatteplikt. Vi har jo en avtale med Asker kommune om
at vår virksomhet skal være ikke-kommersiell.
Vi har god kontakt med vår nærmeste nabo på
Tangen, Asker Marina. Som dere sikkert har lagt
merke til, er de i gang med byggevirksomhet. De
skal sette opp to bygg som skal ivareta deres
behov for verksted, båtlagring og kontorer. I tillegg vil det bli bygget en restaurant på toppen av
det bygget som nå er påbegynt.
Som tidligere informert om, har vi inngått en
litt mer formell avtale om truck-tjenester med
Asker Marina. God varslingsfrist for prisendringer
vil gi bedre muligheter til å vurdere AM mot andre
tilbud. Vi tror det blir vanskelig for LBF/LBA å få
lønnsomhet i en evt. egen truck, og på årsmøtet
ble LBF anmodet om å avslutte utredningsprosjektet.
I år vil det bli bedre muligheter for serviceløft
på Tangen. Vi har fått en del erfaring, bl.a. med
behov for parkering. Det gjør at vi kan sette av en
del av parkeringsarealet til båtvedlikehold i perioder hvor det erfaringsmessig ikke er fullt på parkeringsplassen. Vi skjerper dessuten stadig rutinene
for parkering, slik at ikke vårt område blir benyttet
av andre enn de som har rett til å benytte plassene.
Asker Marina opplyser at de ikke kommer til å
tillate dieselfylling på sitt område lenger. Det vil
være i strid med Asker kommunes bestemmelser.
Derfor må også vi skrinlegge planene om dieselfylling ved kanalen. Det gjelder, etter alt å
dømme, også fylling fra tank.
Selv om styrene i LBA og LBF fortsatt ikke har
kommet med noen anbefaling når det gjelder
fremtidig organisering, har jeg lyst til å komme
med noen betraktninger DIF gruppen har konkludert med at både LBF og LBA bør bestå som to
separate juridiske enheter. Imidlertid foreslås en
bedre samordning, slik at det ikke utad står som
to organisasjoner med avvikende synspunkter.
I og med at Medlemsbygget nå er på plass, og
med den inngåtte leieavtalen med LBF, får LBF en
tydeligere rolle. Ved at de skal fylle lokalene de
leier med aktiviteter, vil trolig hovedfokuset være
å skape et miljø for medlemmer (inkl. andelseiere) i tilknytning til den fine havnen vi har i
Bukta og på Tangen.
LBA står for forvaltning og drift av havneanlegg,
landområder og bygninger. I dette ligger administrasjon av båtplasser slik vedtektene bestemmer. I
LBA har vi fått noen oppfordringer om å bli tydeligere på hva som gjelder vår virksomhet i forhold
til LBF. Dette vil vi diskutere i styret, slik at det
ikke skal være tvil om ansvar og plikter.
Så gjenstår det å ønske alle en riktig god båtsommer!
HilsenJostein

I alle mine voksne år har familien sommers-tid feriert i båt.
Båtene har variert i størrelse og
alle har vært kjøpt brukt.
Så er man kommet i den økonomiske situasjon at endelig tillot
økonomien at vi kunne oppfylle
drømmen å kjøpe ny båt
i 2008.

Skuffelsen meldte seg straks
Jeg trodde at ny båt er som ny bil,
ingen problem.
Båten var betalt , men levert flere
uker etter av-talt tid. Ekstra utstyr
ble montert i Horten og båten
hadde ellers motorer og drivverk
samt skrog fra Tyskland.
Ved levering fra Horten skulle
båten ha nok diesel ombord til
hjemkjøring til Vollen, men diesel
måleren viste nesten tom. Så fylte
vi tanken og satte kursen mot
Vollen.
Vi planet og en stolt kaptein og
reder vinket til båter vi møtte eller
passerte.
Fremme i Vollen var bryggeplassen forberedt av utleier før ankomsten.
I det jeg koblet meg til landstrøm
ble det strømløst på bryggen.
Jeg ringte da selger
(direktør av båtfirmaet) og fikk vite
at feilen måtte være på bryggen.
Bryggeutleier møtte opp og fant
fort ut at feilen var om bord.
Selgers mekaniker møtte opp
etter noen dager og kunne fastslå at
feilen var om bord.
For å få forsikret båten måtte
båten inspiseres av forsikringsselskapet Norske Sjø. Nå viste det seg
at ettermonterte ting i Norge ikke
oppfylte CE krav.
Nok et besøk av en blid mekaniker, mens selger syntes jeg ble en

vanskelig kunde og ga tydelig
utrykk for det.

Så var vi ferieklar og første
stopp var Hankø
Ved buksering inn til bryggen mistet jeg styringen.
Hva gjør vi nå? Ingen problem sa
selger, avbryt ferien og kom tilbake
til Vollen. Du har jo kystskippersertifikat og med baugpropell og to
motorer skal du kunne komme til
Vollen, prediket selger. Litt av en
utfordring, men jeg greide det.
Båten måtte på land, sannsynlig
var det lekkasje og luft i anlegget.
Slippsetting om sommeren kan ta
tid og nok noen dager i havn.
Siden vi måtte vente og lå i bryggeanlegget, inviterte jeg en venn
om bord. Stolt viser jeg frem båten
og selvsagt også motorene. Da
smalt det. Lokket over motorene
løftes hydraulisk, men kan også
løftes manuelt. Hele løfte mekanismen var brukket.
Selger slang nesten på røret og
beskyldte meg for å ha sittet oppe
på lokket slik at vekten var blitt for
stor. Det sto tydelig i håndboken
som fulgte med båten, det måtte
man ikke gjøre.
Mekaniker kom med ny innretning og monterte . Så ble han nede
i maskin rommet mens jeg trykket
på knappen. Det kom et tydelig
skrik-stopp-stopp.
Nok en feil montasje som måtte
omgjøres.

Viktig med garanti
Når man har ny båt er det viktig at
produsentens krav til vedlikehold
blir utført, garanti osv. Vannet med
frostveske i lukket kjølevannsystem
skal skiftes hvert 2. år.
Andre komponenter som pro-

dusenten hadde forandret, fordi
det hadde ført til havari, eks. lokkene på saltvannsfilter, måtte fornyes.
Ofte hører vi om biler som blir
innkalt til importøren, fordi det
har vist seg at komponenten kan
være årsak til uhell. Slik er det ikke
med båt, du må selv betale.
Så kom den store overraskelsen.
Båtens motorer var installert i
Tyskland, altså solgt til et firma i
Tyskland, hvor garantitiden er to år
og ikke fem år som i Norge.
Servisemarinaen som hadde
ansvar for båten mente at «bukkehornene» måtte fornyes pga. korrosjon, allerede etter fire år. Selger
skulle ordne opp fordi produsenten hadde innrømmet problemet
og konstruert nye bukkehorn. I
mars fikk jeg brev fra produsenten.
Mine bukkehorn var ikke mere skadet enn at de ville vare lenger.
Marinaen kviet seg for å sette båten
på vannet. Jeg ba da om skriftlig
uttalelse fra selger om at skadene
ikke ville skape problemer kommende sesong.
Selger kunne ikke gi meg noen
garanti, jeg måtte henvende meg til
motor produsenten, noe jeg også
gjorde uten hell. Derimot fikk jeg
brev om at marinaen, hvor båten
var i opplag, ikke var godkjent av
motorprodusenten. Marinaen er en
av de største i Norge og har over
100 fornøyde kunder.
Verksmesteren reagert voldsomt og
etter en tid kom et nytt brev fra
motorprodusenten, joda marinaen
var et merkeverksted, men da
underlagt Lasa Oslo. Forstå det den
som kan. Jeg turte selvsagt ikke å
sjøsette uten nye bukkehorn. Etter
3 års bruk kom det blærer i overflaten av skroget. Dette var en beklagelig produksjonsfeil som en dessverre ofte ser og som båteieren selv
fikser var selgers kommentar.

KLUBBHUSET MED ADMINISTRASJONEN OG
ROM FOR MEDLEMSMØTER ER FERDIG

Sitt her og nyt utsikten og båtrafikken i 2. etg. en solfull sommerdag.

Administrasjonen har flyttet inn. Siri betjener telefonen.

Administrasjonens konferanserom i 2. etg.

Daglig leders arbeidsplass med full oversikt over trafikken i havna.

Terrassen i 2. etg. skal stå ferdig i september.

Terrassen i 2. etg. med utsikt mot Bukta.

Nå ville ikke selger ha noe med meg
å gjøre
Ennå var det et år igjen av garantitiden. Det
hele var en sak mellom meg og båt/motorprodusenten, mente selger.
Som kunde hos Norske Sjø er man også
medlem av Kongelig Norsk Motorbåt
Forening. Advokat ble satt på saken, fordi
det var flere i samme situasjon og
Forliksrådet ble koblet inn. Resultatet ble
for meg negativt, fordi kostnadene ikke var
mere enn 40 000 kroner som er et beskje-

dent beløp i forhold til det båten kostet ny
2.400.000 kroner sier Forbrukerrådet.

Nå er båten solgt med nye bukkehorn
og bobler i plasten
God fornøyelse til dere som gjør som jeg.
Nå er jeg uten båt, men har verdens fineste
båtplass i Leangen.
Hilsen LBF
medlem 103355.
Finn

FORENINGENS MØTEROM OG KURSSENTER

JOTUN
YACHTING

BÅTBRANSJEN VIL HA
ENDRING AV LOVEN
OM VESTPÅBUD
Båtbransjens organisasjon, NORBOAT
har gjort en undersøkelse blant sine medlemmer om det nye vestpåbudet og svarene er tydelige. Båtbransjen ønsker ikke
at en 8 meters-grense skal regulere bruk
av flyteplagg eller ikke. NORBOAT ønsker
endring av loven.
- Undersøkelsen blant våre medlemmer i båtbransjen viser at når vi først skal
ha et påbud om vest, ja da bør dette gjelder for alle som ferdes utendørs i fritidsbåter uavhengig av størrelse, sier Leif
Bergaas, daglig leder i NORBOAT.
Båtbransjen mener også at det må bygges
inn andre parametere i lovteksten som gir
rom for å tøffe rundt i en snekke i 5 knop
i indre farvann en sommerdag uten vest.

At det er en hovedvekt av menn som
faller fra båt eller land, er noe loven ikke
tar høyde for, og sett med disse øyne vil
de som i dag pålegges bruk av vest ikke
være tilstrekkelig for å få bukt med det
store antallet drukningsulykker.
-Skal vi få redusert antall omkomne til
sjøs må vi i tillegg fortsatt fokusere på det
holdningsskapende arbeidet som vi har
gode eksempler på samt et regelverk som
må oppfattes fornuftig slik at alle ser en
hensikt med å overholde dette og ikke ha
motsatt virkning. Får vi til dette tror båtbransjen vi er på riktig kurs, sier Bergaas.

Frustrasjon om 8 meters grensen

Forskjell i holdninger

- Dagens lov har skapt stor frustrasjon
hos både båtprodusenter og også brukere
da man eksempelvis ikke trenger å bruke
vest hvis man kjører en 9 meters RIB i 50
knop. Dette er med på å undergrave
loven, sier Bergaas.

-Vi i NORBOAT ser også at det er forskjelLytt til erfarne fagfolk
ler i holdningene blant folk på Østlandet,
Vestlandet og
Nord-Norge.
Folk i NordNorge ser ut til å
være mye flinkere å bruke vest
enn de på
Fagutdannede marinemekanikere
Østlandet. Dette
Verksted, lager og butikk i
er holdninger vi
Leangbukta Maritime Senter
må lære av, både
vi i båtbransjen
og hos myndighetene, oppfordrer Leif Bergaas.
På samme
måte som innen
vegtrafikk bør
www.abmarine.no
det holdningsLeangbukta 31, 1392 Vettre
skapende arbeidet fortsatt være
en prioritet i
årene fremover.
Båtbransjen
ønsker svært
gjerne å bidra til
dette, avslutter
Bergaas.

Båtbransjen støtter påbudet om flyteplagg
Fra 1. mai 2015 har det vært et krav om at
alle som er i fritidsbåter under åtte meter
skal ha på egnet flyteutstyr når båten er i
fart. Båtbransjen støtter altså loven om å
ha påbud om flyteplagg, men vektlegger
også viktigheten av holdningsskapende
arbeid og et regelverk som gir mening.
NORBOAT oppfordrer
Næringsdepartementet til å gjøre en
grundig evaluering sammen med bransjen for å utrede om andre parametere
skal tas inn i loven, eksempelvis om
påbudet skal gjelde i fart over 5 knop og/
mer enn 100 m fra land. Flere kommuner
har i dag innført 5 knops fartsgrense nærmere enn 100 m fra land, så dette er noe
som allerede er innarbeidet i dag og
håndheves på en god måte.
Nye tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at
hele 36 personer omkom i 2015 og av
disse var det kun 8 som brukte flyteutstyr.

NONSTOP

328.

-

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

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

Benytt vårt autoriserte
båtverksted
i sommersesongen

MODELLBÅTUTSTILLING PÅ
OSLOFJORDMUSEET

Også Tim selv setter
pris på å se fascinasjonen
hans sønn har for
båtene.
– Sjø og båt har alltid
vært en del av min oppvekst og det blir det for
Joachim også. Han er veldig fascinert av disse
båtene, så jeg ser ikke
bort fra at det blir laget
noen modellbåter med
han i fremtiden, forteller
han.

Lot seg overtale
STOR INTERESSE: Daglig leder ved Oslofjordmuseet forteller om stor
interesse for modellbåter. Selv har han latt seg fascinere av denne
modellen av båten «Oster». (Foto: Kristine Nytrøen)

Oslofjordmuseet gjentok fjorårets suksess
og arrangerer modellbåtutstilling på
museet i februar.
Daglig leder for Oslofjordmuseet og medlem i
LBF, Tron Wigeland
Nilsen, gleder seg over
interessen for modellbåter når om lag 25 modellbyggere og samlere til
sammen stilte ut 120
båter .

I alle fasonger og størrelser har publikum
nok å hvile øynene på
– Vi har flere utstillingsmodeller enn i fjor, og jeg
både tror og håper utstillingen blir godt besøkt.
Dette er tredje året vi
arrangerer dette, og har
sett en jevn stigning i
antall besøk siden den
gang, forteller han.

Overraskende
interesse
Utstillerne er alle menn, i
en alder fra 17 til 80 år.
De fleste er lokale, men
Nilsen forteller at de også
har utstillere fra Oslo,

Røyken og Drammen.
– Jeg var ikke klar over
hvilken stor interesse det
var for dette. Dette er
menn som er litt over
gjennomsnittet interessert i båt. Mange har bygd
drømmebåten sin, og
mange har bygd med
tanke på gleden av å ha
den utstilt i stua, i stedet
for å betale millionbeløp
for en ordentlig båt. Det
er helt utrolig hvordan alt
av detaljer og duppeditter
fungerer, forteller han.

Interessen videreføres
Christian Large var en av
dem som tok turen
innom museet.
Han hadde med seg
sønnen Tim og barnebarna Joachim og
Morten, som alle lot seg
imponere av modellbåtene.
– Da mine barn var
små, hendte det vi laget
båter ved feriestedet vårt
på Tjøme. Jeg synes det er
flott at vi nå viderefører
den sammen båtgleden
til neste generasjon, sier
han.

De utstilte båtene er stort
sett modeller av allerede
eksisterende båter, mange
bygd i Vollen og omegn.
– Det synes jeg er veldig morsomt. Dette er
båter med historie og sjel,
hvor eierne har lagt ned
mange hundre arbeidstimer, forteller museumsdirektøren.
Nettopp derfor måtte
det også til en del overtalelseskunster for å la noen
av utstillerne vise frem
verket sitt.
– De er redd for båten,
og hva som kan skje ved
frakt og under utstillingen, men jeg er glad
for at de lot seg overtale,
ler han.

Tålmodighetsprøve
Per Erik Larsen fra
Holmen er en av årets
utstillere, med sin tremastet bark.
Den beskriver både
Nilsen og andre besøkende som noe av det
flotteste de har sett.
Båten begynte han på
for 20 år siden, men etter
at den ble satt bort i 18 år,
har han endelig funnet
tid til å gjøre den ferdig.
Med 170 tauverk og
900 knuter innrømmer
han at det har vært en tålmodighetsprøve.
– Mesteparten av tiden
er brukt på å finne igjen
de små delene som havner på gulvet, ler han.
Likevel forteller han at
han sannsynligvis vil
bygge flere.
I fjor sto utstillingen en
hel uke, men på grunn av
ressurser og kapasitet var
årets utstillingen kun
åpen en helg.
- BUDSTIKKA -

FASCINERT: Christian Large (i midten) tok med sønnen Tim og barnebarna Morten og Joachim på uststillingen. Spesielt fascinert ble de
av Per Nilsens fiskebåt. (Foto: Kristine Nytrøen)

TAKK TIL
PETTER
RINGVOLD
Petter Ringvold har hatt
diverse tillitsverv i LBA i
en årrekke. De siste 2
årene, frem til siste årsmøte, har Petter ledet
Kontrollkomiteen, som
han også tok initiativet til
og fikk årsmøtets tilslutning til å opprette. På det
siste årsmøte gikk han ut
av komiteen.
Petters innsats har
bidratt til et godt grunnlag for Kontrollkomiteens
arbeid. Det var et nytt element i styringen av LBA,
og måtte finne sin form.
Det har etter hvert vist seg
å bli et nyttig korrektiv for
styret i enkelte saker.
Særlig synes jeg påpekningen av manglende
dokumentasjon av virksomheten har vært høyst
betimelig. Så langt har
ikke styret imøtekommet
alle punktene
Kontrollkomiteen har
påpekt, men ser i høyeste
grad nytten av det som
fremkommer i rapportene. Derfor vil arbeidet
med en driftshåndbok
sannsynligvis bli påbegynt ganske snart, og vi
har begynt å gjøre såkalte
styrende dokumenter
(avtaler, reguleringsplaner m.m.) tilgjengelig på
hjemmesiden.
Jeg vil gjerne takke
Petter for det arbeidet
han har lagt ned i
Kontrollkomiteen så
langt. Jeg regner med at vi
fortsatt får høre fra deg
både når forholdene er
bra, men ikke minst når
det er noe du mener bør
forbedres. Det bør styret
lytte til.
Jostein

TOTALT 26 616
BESØKENDE PÅ
SJØEN FOR ALLE

Sjøen for Alle, Norges største båtmesse, ble arrangert fra 9.-13. mars
på Norges Varemesse på Lillestrøm.
Da messen stengte søndag hadde
totalt 26 616 mennesker tatt turen
innom.
I 2016 feiret Sjøen For Alle 60-årsjubileum,
og messen hadde en utstilling med båter
og båtutstyr fra 1950-60 årene. I år har
messen også satset sterkt på familiesegmentet, og tilbød en rekke gratis vannsportaktiviteter og underholdning for de minste. Prosjektleder for Sjøen for Alle,
Andreas Ljones, sier: - Sjøen for Alle skal
være en messe med noe for alle, og dette
føler vi at vi har oppnådd. I 2016 har
videreført det interaktive messekonseptet
og tilbudt foredrag, båtrelaterte kurs og
show som har forhøyet messeopplevelsen.
Men man skal ikke undervurdere det faktum at Sjøen for Alle er Norges desidert
største båt- og utstyrsmesse der publikum
finner alt de trenger under ett og samme
tak. Messeinnholdet er i seg selv suverent,
vi har kun forsøkt å forgylle rammen rundt
på mest mulig interessant måte for å favne
om flere målgrupper. I 2015 hadde messen
totalt 25 863 besøkende, og dermed har vi
hatt en økning i 2016.

Utstillere melder om godt salg
En rask rundspørring blant et knippe
utstillere søndag ettermiddag, viser at BRP
Norge AS har solgt cirka 50 Sea Doo vannscootere. Targa har solgt 4 båter, Kragstad
AS med Chris-Craft og Boston Whaler har
solgt 2 båter, og Dreamline Yachts solgte
en Riva Rivarama 44 tirsdag ettermiddag.
Nordkapp har solgt 20 båter, Vestfold
Maritim har solgt 5.
Formel 1 kjører Marit Strømøy sto utstilt
med 3 båter for å fortelle om båtsport til
publikum. Lørdag kom beskjeden om at
hun er kåret til Årets nordiske båtsportutøver.

EKSPLOSIV VEKST I
BÅTIMPORTEN
I 2015
Til tross for svak kronekurs økte importen av fritidsbåter med nesten 400 millioner kroner, til nær halvannen milliard
kroner i fjor. Desidert størst var økningen
for båter over 5,5 m med påhengsmotorer. Importen fra Polen eksploderte og
økte med over 100 prosent. - Til tross for
urolige økonomiske tider er interessen
for nye båter stor og 2015 ble et godt
importår, sier Leif Bergaas daglig leder i
Båtbransjeorgani-sasjonen Norboat.
Salget av importerte båter for påhengsmotor økte med over 20 % i fjor og salget
av store påhengsmotorer (over 100 HK)
økte alene med over
40 %.
-Norske båtkjøpere velger stadig
oftere utenbordsmotor, og nå skal motorene være store, sier Leif Bergaas i
Norboat.

Polen og Finland er importvinnere
Landene vi importerer flest båter fra er
Polen og Finland. For båter over 5,5
meter med påhengsmotor er importen
fra Polen desidert størst. Her økte importen med 100 prosent i antall båter til
1431. Finland er nummer to med en
økning på 45 prosent til 1111 båter.
For motorbåter med innenbordsmotor ble flest båter importert fra Finland
med 105 båter. Her er Polen nummer to,
og 104 båter tok veien fra Polen til Norge
i 2015. Likevel var det her økningen var
størst med en økning på hele 30 prosent
fra 2014.

Produksjon i Norge har gode forutsetninger
-Importen fra utlandet er stor. Men på
grunn av høy Eurokurs er det nå bedre
forutsetninger for de som produserer
sine båter i Norge. Dette er blant annet
båtmerker som Viknes, Ibiza, Goldfish,
Hydrolift, Saga, Gimle , Pioner og
Steady, sier Leif Bergaas.
Seilbåtimporten er det eneste segmentet som ikke kan vise til vekst i fjor. Av de
seilbåtene som ble importert kom flest
fra Frankrike, med Sverige og Tyskland
på de neste plassene.

