Sättra 2022-06-15

Informationsblad 1 – 2022 till Medlemmar i Upplands Väsby Båtsällskap

Hej!
Vi närmar oss årets höjdpunkt – båtsommar - en tid för egna turer eller kanske ett stopp
på favoritplatsen med klubbkompisar, oavsett hur ditt båtliv ser ut så har vi alla det
gemensamt att vi utgår från Väsbys bästa båtklubb.
UTMANINGEN FÖRE ANDRA
Klubbens fortsatta existens är beroende på en rad faktorer där vi alla tillsammans kan
påverka vår del, såsom egna arbetsinsatser, dela med oss av yrkeskunnighet med mera.
Vi har också delar där vi är i beroendeställning, till exempel arrendeavtal med markägare
och vår kommun.
I det senare fallet rörande arrendeavtalen med vår kommun så vill vi på detta sätt
informera om följande pågående ärende och utmaning!
Sverige kartläggs sedan en tid tillbaka för att identifiera statusen på olika markområden
Det första steget är att identifiera potentiellt förorenade områden. Identifiering innebär
att hitta områden där det funnits en verksamhet som skulle kunnat förorena området.
Tillsammans med länsstyrelserna har Naturvårdsverket tagit fram en lista över branscher
som ska prioriteras vid inventering av områden. Båtuppläggningsmark anses där utgöra
en hög risk för att marken förorenats av verksamheten historiskt.
UVB är inget undantag och vi är ålagda att företa en serie med provtagningar i enlighet
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med den provtagningsplan som UVB tidigare tagit fram med hjälp av en sakkunnig och
vilken i april i år godkänts av kommunen. Syftet med provtagningen är att fastställa
vilken status den mark vi arrenderar har.
I sak så är det inget vi har eller kan ha invändningar emot, men vi har inlämnat ett
överklagande via kommunen till Länsstyrelsen vad gäller bestridande av
betalningsansvaret för dessa och eventuellt resulterande aktiviteter såsom
provtagningskostnader, saneringskostnader, återställande av markytor etc. etc...
Grunden för överklagandet ligger i att vi inte är markägare samt att vi i våra arrendeavtal
med kommunen inte ges utrymme för att finansiera kostnader utöver de som är normala
för vår ideella verksamhet.
Med ovanstående sagt så är det styrelsens slutsats att i det fall vi inte vinner gehör för
vår överklagan, så är UVBs framtid i fara (då kostnader för en ev. sanering/åtgärd
förväntas uppgå till mångmiljonbelopp), vilket för en växande och sjönära kommun som
Upplands Väsby borde te sig mycket allvarligt! För oss ”båtfolk” är det betydligt värre än
så!
Vi har nu att avvakta Länsstyrelsens beslut och Kommunens agerande utifrån detta. Vi
kommer naturligtvis att i de forum som finns, adressera och informera om vad ett
negativt beslut får för konsekvens för UVB, men också i än högre grad för de långsiktiga
betydligt större konsekvenser de får på kommunens framtida sjö och båtlivsälskande del
av medborgarna! Vi får anledning att återkomma i frågan, när vi vet mer.
EN NY STYRELSE I ARBETE

I år så behövde vi både årsmöte och ett extra årsmöte för att fylla vakanta positioner i
styrelsen. Vilka vi är ser ni på hemsidan under Upplands Väsby Båtsällskap - Styrelse och
funktionärer (uvb.nu) samt på anslagstavlan i klubbhuset.
Likt våra företrädare så har vi haft jämnt skägg med att hinna med de saker som ska
beredas och beslutas i en klubb av vår storlek (vi är nu ca 630 medlemmar) med tillgång
till ca 390 brygg-platser och därtill många trailerplatser.
VAD HÄNDER I KLUBBEN

Under året så har vi hitintills försett ett antal platser med nya bommar, ett antal bommar
har fått nya flottörer, den första av tre bryggor från Svanholmen är helt restaurerad och
återbördad till sin plats, övriga två restaureras i höst/vinter. Våra funktionärer har utöver
detta bl.a. lett medlemmarnas arbete med att, renovera ”damernas” toalett, sly-röjt vid
staket och inte minst lett vår gemensamma Vår-städdag. Senaste insatsen var att snabbt
åtgärda de anmärkningar vår mastkran fick efter kontrollen. Tack till Er alla som aktivt
bidrar med er tid och kunskap!
Vi har dock en hel del kvar att ta tag i, där vi alla får engagera oss och ta ansvar. Tänker
då på att hålla oss till de ordningsregler som gäller Upplands Väsby Båtsällskap Ordnings- och trivselregler (uvb.nu) och för våra seglande vänner gäller också Upplands
Väsby Båtsällskap - Ordningsregler för mastskjulen (uvb.nu) .Vi har som ni vet dessa
regler för vår säkerhet och trivsel. Några konkreta saker, se till att märka din båt och det
uppläggningsmaterial, ev. trailer etc. du har, med UVB etiketterna som du kan be om på
Hamnkontoret, se också till att ingen utrustning står närmare staketen än 1,5 meter,
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avståndet är satt av flera skäl t.ex. försvåra intrång, rent för vaktronder samt möjligt att
hålla klippt/rent.
Vi ser också ett starkt behov av att förstärka funktionärskåren med t.ex. yrkeskunniga
inom t.ex. EL, där vi nu har ett stort behov av att säkerställa att vår EL-anläggning möter
kraven men också vårt behov framöver av att utöka den med t.ex. sensorstyrd belysning
mm..
Är du redo för utmaningen att hjälpa till; kontakta gärna ansvarig för Service &
Säkerhetskommittén på e-mail; servicekom@uvb.nu .
HUR SER DET UT FRAMÅT

Vi har nu publicerat den Vision som togs fram av en arbetsgrupp 2021 och antogs på
Årsmötet i år. Planen sträcker sig över de närmaste fem åren, du hittar den på vår
hemsida under Upplands Väsby Båtsällskap - Vision Upplands Väsby Båtsällskap
(uvb.nu) . Tanken med denna plan är att samla de behov och åtgärder som vi nu ser finns
samt fördela dessa över våra kommittéer för genomförande (kommittéerna finner du
listade under Upplands Väsby Båtsällskap - Styrelse och funktionärer (uvb.nu) ).
Vi har redan börjat beta av ett par av målen, det känns bra!
Jag vill på styrelsens vägnar slå ett extra slag för att vår officiella kommunikationskanal
är vår hemsida Upplands Väsby Båtsällskap - Start (uvb.nu) . Genom att göra det till en
vana att söka information där samt kontakta oss via mailformulären bidrar du indirekt till
behovet av att hålla denna kanal uppdaterad.
Där finns också länkar till andra plattformar som t.ex. FB m.fl., men informationen som
läggs upp på dessa sidor, ansvarar inte UVB för.
Slutligen, är du intresserad av att ingå som funktionär, mentor för nya medlemmar,
styrelsearbete, ansvara för Jolle- eller Fiskesektionen mm. tveka inte att kontakta ledaren
för aktuell kommitté eller valberedningen!
Vi välkomnar en föryngring, ta chansen att vara med och påverka din och vår framtid i
UVB!
Vi önskar dig en fortsatt fantastisk båtsäsong och gemenskap i klubben!
Trevlig sommar!
Styrelsen
gm.
Thorbjörn Henningsson
Ordförande UVB
PS. Vi firar i år att vår kommun fyller 70 år och att UVB fyller 72 år! DS.
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