Nyheter från SBU

Kontakta medlemsnytta, medlemsnytta@batliv.se
Svenska Båtunionen arbetar inom flera olika områden för att främja svenskt båtliv.

Årets Båtklubb 2014

Delar av hamnen hos Näsbyvikens Båtsällskap.

Full fart hos Näsbyvikens BS
Hos Näsbyvikens Båtsällskap är det fullt fart både på arbetsdagar och vardagar. Här är det inga
problem att få funktionärer till olika uppdrag och klubbens kappseglingar är välbesökta. De samarbetar med sjöscouterna för att hålla ungdomarna igång. Text: Bengt Anderhagen Foto: Roland Brinkberg
”NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP ÄR

stor, välskött och bra organiserad. Den arbetar på ett förtjänstfullt sätt med det som båtlivet i
allmänhet ska stå för. Båtsällskapet skapar goda förutsättningar
för gott kamratskap, trivsam
samvaro och förståelse för en
god miljö hos sina medlemmar.”
Så löd juryns motivering till
Årets Båtklubb 2014. Priset,
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instiftat av tidningen Båtliv, är
en stor skattkista fylld med båttillbehör för ett värde av nära 150
000 kr. Tillbehören är skänkta av
företag inom båtbranschen.
Grattis till den fina utmärkelsen! Hur har ni burit er åt för att
få den i stor konkurrens, frågar
vi båtsällskapets ordförande
Roger Alm.
– Det är nog många samver-

kande faktorer som bidrar till att
klubben fungerar så bra. Våra
medlemmar är väldigt engagerade i klubben och ställer upp mangrant vare sig det gäller arbetsinsatser, sociala aktiviteter eller att
acceptera miljökrav. Som exempel på det stora engagemanget
kan jag berätta att vid torr- eller
sjösättningen, som sker under
fyra helger varje gång, är många

medlemmar med alla helgerna.
– Vi har en kanslichef, Staffan
Bjernekull, som fungerar som en
vd i ett vanligt företag. Han sitter
med i styrelsen, lite udda kanske
men det fungerar bra. Dessutom
måste jag ta fram det goda samarbetet med Täby Kommun, de
är verkligen på vår sida och är
positivt intresserade av båtlivet i
kommunen, säger Roger.
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Kanslichefen Staffan Bjernekull och ordföranden Roger Alm.

Fredrik Rosengren spolar botten med varmvatten.

Hur har ni tacklat dagens
hårda miljökrav?
– Vi har dubbla spolplattor
med anslutning till ett reningsverk med filtrering och tillåter
bara hårda bottenfärger. När vi
spolar båtarna vid upptagningen
använder vi varmvatten, det gör
att vi inte behöver ha så högt
tryck. Det är ju dumt att spola
bort färg som sitter kvar. Själv
har jag inte behövt måla botten
på flera år, det är bara att bättra
på lite då och då.
När det gäller toatömning så
har vi även där två stationer; dels
är vi många och dels känns det
tryggt om någon skulle fallera.
Hur fördelade ni de fina tillbehören i skattkistan?
– Vi hade ett lotteri och gjorde
även en auktion på vissa grejor.
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För de pengarna som auktionen
inbringade köpte vi speciella presenter till de funktionärer som vi
ansåg hade gjort fina insatser. En
del tillbehör hade vi som priser i
vår interna seglingstävling Gullviverallyt och till Kräftracet. Så
vi har haft mycket stor glädje av
skattkistan.
En del klubbar har problem
att få medlemmar att ställa upp
som funktionärer och i styrelse.
Hur är det hos er?
– Vi har inte haft några som
helst problem med det. Däremot
har vi tyvärr inga tjejer i styrelsen
även om vi har kvinnliga medlemmar med egna båtar i klubben. Så där har vi en utmaning.
Hur är det med ungdomsverksamheten?
– Inom klubbområdet har vi

Birgitta och Jan Roeck-Hansen bygger täckning.

Viggbyholms sjöscouter och med
deras 150 medlemmar har vi ett
mycket gott samarbete. Under
våra torr- och sjösättningsdagar
får de sälja fika med tillbehör
till våra medlemmar så på så vis
hjälper vi till att finansiera deras
verksamhet. I och med att det de
finns så nära inpå anser vi att vi
inte behöver organisera en egen
ungdomsverksamhet.
Hur ser planerna för framtiden ut? Kommer ni att växa
mera?
– Nej, vi har ingen ambition att
växa. Vi har idag en hamn med
faciliteter som i många fall är
bättre än en kommersiell marina.
Bryggorna är utrustade med vatten och el, vi har miljöstationer,
bra klubbhus och verkstadslokaler. Däremot vill vi ju hela tiden

bli bättre. Det ska vara fräscht
och fungera, miljörätt och säkert.
En målsättning för framtiden kan
vara att vi erövrar priset Årets
Båtklubb en gång till, säger Roger
och skrattar. ✪

Näsbyvikens BS
N 59° 25,40´ E 18° 04,95´

Näsbyvikens BS bildades
1935. Har 750 medlemmar
och 650 båtar. Anläggningen tillhör Täby Kommun
och arrenderas och drivs av
NBS. Klubbholme är Gränön
vid Gällnö.
Hemsida:www.nbs.s.se
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