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Värmdöviks Båtklubb 

Handlingar till årsmöte 2022 - Verksamhetsberättelse 2021 

Vårens arbetsdagar flyttades till hösten med anledning av corona-pandemin. Under hösten 

gick smittan i samhället ner och fyra arbetsdagar genomfördes med gott resultat, trots ett 

något magert deltagande från klubbens medlemmar. De medlemmar som deltog under 

höstens arbete gjorde i vanlig ordning en bra insats under god stämning. Utöver vanligt 

underhåll resulterade höstens arbete bland annat i: 

• Ny trappa från bastun mot bäcken  

• Ny påbörjad gång ovan den nyare delen av landbryggan/trädäcket 

• Fortsatt renovering av landbryggan från Z-bryggan mot A-bryggan 

• Förarbete av ny trapp vid B-bryggan 

• Uppsättning av nya lampor vid klubbhuset 

Under hösten genomfördes också utbyte av låssystem till ett semi-digitalt sådant, i enlighet 

med tidigare årsmötets beslut. 

Under hösten genomfördes en besiktning av förankringen av klubbens bryggor av en extern 

entreprenör. Resultatet av besiktningen visade på stort slitage på flertalet förankringar 

inklusive kättingar, varvid styrelsen beslutade att snarast åtgärda detta för hamnens säkerhet. 

Förankringarnas dåliga skick var inte väntat och därmed var inte heller arbetet som utfördes 

planerat eller budgeterat vilket orsakade en överspendering för underhåll jämfört med budget. 

Dels matchades detta mot en motsvarande underspendering 2020 (pandemin orsakade 

underspendering vilken kom ikapp 2021, underhållsbehovet försvann inte bara att arbetet 

fördröjdes) och dels var insatsen nödvändig av säkerhetsskäl samt att vi nu är rustade för fem 

år framåt.   

Under januari bytte klubben till digitalt bokningssystem för bastuflotten och styrelsen 

konstaterar att bastun används regelbundet, vilket är mycket trevligt. 

Vinterliggare har under säsongen uppgått till tre stycken i antal. 

Hamnen var den gågna säsongen helt fullbelagd och antalet säsongsmedlemmar med 

båtplats har under säsongen varit 29 st. Hamnen är planerad för säsongen 2022. Nytt från 

2022 är att VBK numera är att betrakta som TBT-fri båtklubb i enlighet med klubbens plan för 

utfasning av TBT-färg och Värmdö kommuns krav.  

Under verksamhetsåret har styrelsen också utrett förutsättningarna för att utöka 

parkeringsytan samt att bygga om den smala, branta och slitna vägen ner till båtrampen. 

Utökad parkeringsyta bedöms som mer akut än ombyggnad av väg och prioriteras därför först.  

Året 2022 förväntas i enlighet med 2021 resultera i en fortsatt pandemieffekt med ökat intresse 

för båtliv och båtplatser. Styrelsen påminner som vanligt om att stötta och hjälpa varandra och 

att följa de regler som finns avseende parkering, fartbegränsingar på land och i viken mm. 
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Vi vill återigen tacka alla medlemmar för en trevlig säsong 2021 och ser fram emot en 

kanonsommar 2022 med mycket sol, bad och båtliv - vi ses på årsmötet.  

Herrviken  2022-04-05 

Styrelsen i Värmdöviks Båtklubb 
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