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GBSNytt 
Medlemstidning för Grimsta Båtsällskap 

Nr 3, sept 2013 

Vilken båtsommar vi haft! 

Ur innehållet: 

Senaste nytt från Klubbholmen och Hamnen 

Viktig info om upptagningen 

Reportage från Båtklubbarnas dag 

Kallelse till årsmötet 16/10 

En av många flitigt arbetande medlemmar! 



 

  2 

Styrelsen 

Suppleant: 

Mikael Wirström  

076-349 26 54 

Vice öfogde 

Sekreterare: Mikael Kraft  

0707-28 14 02 

sekreterare@gbs.nu 

Sekreterare 

Ledamot:  Jonny Groth  

08-739 23 49 

jonny.groth@bredband.net 

Öfogde 

Ledamot 

Yvonne Carlsson  

08-560 441 02 

Klubbmästare 

Ledamot: 

Jacob Badro  

08-580 359 57 

Vaktchef 

Suppleant: 

Tommy Svensson  

08-36 64 11 

Vice Hamnkapten 

Ordförande: Camilla Gabrielli  
0707-17 40 17 
ordforande@gbs.nu 

Ordförande 

Webbmaster: 

Eva Linderoth  

webbmaster@gbs.nu 

Webbmaster 

Suppleant: Benny Ryttervik 
072-701 11 14 
gbsrep2@irs-varv.se 

Hamnfogde 

Kassör: 

kassor@gbs.nu 

Kassör 

? 

Kassör sökes! 

skicka gärna in bilder och 
historier till mig: 
webbmaster@gbs.nu. 

Titta in på vår uppiffade 
hemsida, www.gbs.nu. 

GBS finns också på 
Facebook, där ni som är 
medlemmar där själva kan 
skriva inlägg.  

” 

” 

Ledamot: Lars Linderoth 
08-87 88 97 

hamnkapten@gbs.nu  

Hamnkapten 

mailto:webbmaster@gbs.nu
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Ordföranden har ordet 
    
 

 

 

 

 

Nu närmar sig slutet på säsongen! 
 
Det här året är första sommaren på länge som det varit 
en riktigt het båtsommar, vilket inte minst visat sig på 
holmen som har varit mycket välbesökt. Förutom alla 
medlemsbåtar som kommer och lägger till och sover en 
natt eller två så har stugorna varit flitigt uthyrda, hela 63 
gånger. En av sommardagarna i juli när jag var där var 
det totalt 14 båtar på holmen. 

Några beklagliga stölder 
Den heta sommaren har tyvärr också medfört högtryck 
på reservdelar till båtar och motorer och detta har inne-
burit att några av våra medlemmar har blivit drabbade av 
stölder på sina båtar. I styrelsen diskuterar vi olika åtgär-
der för att vara bättre förberedda inför kommande sä-
song. Det är alltid svårt att gardera sig helt och hållet 

Efter en underbar båtsommar har styrelsearbetet åter 
startat och så här långt har vi haft två möten sedan 
”seglats-uppehållet”. 
Efter att vår kassör av personliga skäl tvingats kliva av 
styrelsearbetet har vi lyckats fått in Anna-Lena Söder-
lund som tillförordnad kassör fram till årsmötet. 

Vi har nu kört igång bokningsfunktionen i vårt elektro-
niska medlemsverktyg BAS-K vilket från och med nu 
kommer vara det som gäller för bokning av vaktpass, 
stughyra på holmen, arbetspass etc. Om det fortfarande 
är någon som saknar inloggningsuppgifter så kontakta 
vår ordförande omgående. Det känns riktigt bra med 
den positiva återkoppling vi fått från flera medlemmar 
gällande systemet i samband med bokning av varvsvak-
ten. 

Vi har haft nöjet att få hälsa 7 nya medlemmar väl-
komna under sommaren. 

Vakthållningen i hamnen har så här långt fungerat riktigt 
bra, med endast ett missat vaktpass. Trots detta är det 
med stor sorg vi konstaterar att vi någon gång under 
måndag-tisdag vecka 32 råkat ut för fyra stölder av väx-
elhus och propellrar på utombordsmotorer. Riktigt trist 
med människor i samhället som inte fått lära sig skillna-
den på mitt och ditt. 

För tillfället är det full fart med budgetarbetet för 
2013/2014 samt förberedelserna inför årsmötet. 

 Micke Kraft, sekreterare 

Senaste nytt från styrelsearbetet 

Camilla Gabrielli, ordförande 

Hej, jag heter Mikael ”Micke” 
Wirström och har varit med-
lem i GBS sedan 10 års ålder. 
Jag började 1998 som seg-
lingselev i Young Sailors efter 
att jag av farmor och farfar 
fått en 4,5 meters segeljolle, i 
renoveringsbehov. Med hjälp 
av sparad veckopeng samt 
diverse pantpengar ifrån tom-
burkar och annat, lyckades 
jag till slut få båten seglings-
duglig och kom för första 
gången ut på sjön med min 
egen båt (vilken känsla). 

Under åren har det passerat 
ett antal båtar, både motor och segel. Idag har jag en 
Amigo 23’a som heter Pannonica. Turerna på sjön går 
mest ut på Mälaren och gärna med ett strandhugg vid 
Klubbholmen. 

Denna säsong är den första för mig som öfogde efter att 
tidigare tjänstgjort som hamnfogde. 

Min uppväxt har ägt rum i Bromma och Hässelby. Gått 
utbildning till motorman inom sjöfarten och är godkänd 
säkerhetsbesiktningsman i båtklubben. 

När isen ligger tjock och det är för kallt för att putsa, då 
lägger jag gärna tiden på gymmet och skidåkning när 
möjlighet ges. 

Vi ses!                                   Micke Wirström, öfogde 

Presentation av styrelsemedlem 

mot tjuvarna. Men som någon medlem sa ”Jag har haft 
båten hos GBS i 6 år och har aldrig varit utsatt för 
stöld”. 
 
Bokningssystemet och snabbare info är igång 
Jag vill tacka alla medlemmar som kunde hantera att vi 
införde bokning av vaktpass via BAS medlemsregister, 
redan i år. Saknar ni inloggningsuppgifter, så hör av er 
till mig, de behövs. 

Eftersom information ibland behöver komma ut 
snabbt, så har vi börjat skicka mail eller sms och de som 
inte har mailadress eller mobilnummer får information 
brevledes. 
Nu börjar vi med våra styrelsemöten och planerar inför 
årsmötet. Vi vill gärna se så många medlemmar som 
möjligt på mötet, för det är bara tillsammans med er 
som vi kan utveckla båtklubben och se till att rätt beslut 
tas. Utan era röster är det svårt att rösta fram nya för-
slag. 

Väl mött på årsmötet den 16 oktober. 

Tack alla för en trevlig sommar, vi får hoppas på en 
vacker höst med blå himmel och rödgula blad. 
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Båtklubbarnas dag 31 augusti 

Lövad GBS-båt 

GBS-parad 

Nu är Yvonne kapten också! Mannen som flyger! 

Lalle och Viktoria har GBS-

flaggan högt! 

Yvonne och jag knatade ner till klubben för att förbereda 
det sista om det kommit några nyfikna personer. De 
första som dök upp var sjöräddningssällskapet som hört 
att vi hade öppet hus. De berättade om sin verksamhet, 
fikade lite och lämnade en ”Panta Mera”-låda, alla pengar 
de får in för burkarna går till sponsring av sjöräddnings-
sällskapet. 

Några tappra själar med paraply och regncape kom in och 
tittade på klubben, tog en fika och tyckte att det var trev-
ligt att vi öppnat upp för alla. En äldre dam hade vandrat 
från Blackeberg på vinst och förlust, hon hade sett i en 
annons i Västerort att vi skulle ha öppet hus, men när 
hon såg regnet så tyckte hon synd om oss och tänkte att 
nu när de äntligen har öppet hus så regnar det, så det 
kanske är stängt. Hon blev så glad att de var öppet. Totalt 
kom 8 okända personer, och de fick fiska i fiskdammen, 
delta i frågetävling och lyssna på Yvonnes vackra drag-
spelstoner, t.o.m. dans på bryggan blev det. 

Regnet kom och gick så ingen av oss var upplagda för 
båtparad men successivt började det komma medlemmar 
som vill delta. Lalle och Viktoria med hela sin familj, 
Manu och Jenny med sina barn, Denis och Edwin och 
Denis kompis, Christian. Micke W, Yvonne och Jonny, 
Camilla och Yvonne. Så vi började smycka ut båtarna 

med ballonger och björkris. Avfärden mot stan hade vi 
Lalle som ledarbåt med GBS-flaggan högst upp i mas-
ten. När vi närmar oss Västerbron kommer det en lång 
båtparad från Årstaviken som vi ansluter oss till och vi 
åker sakteliga in mot Riddarfjärden i långparad och alla 
båtar får köra två varv runt Riddarfjärden. Mycket 
publik vid Stadshuset som beskådar alla vackra båtar 
från Stockholms båtklubbar. Sjöräddningssällskapets 
helikopter har uppvisning om hur man räddar en per-
son ur vattnet när det brinner och hur man släcker eld 
i vattnet. 

När vi fortsätter att cirkulera så helt plötsligt framför 
mina ögon är det en man som flyger högt upp i luften 
och sen störtdyker ner i vattnet, detta fenomen som 
kallas Flyboard är som att människan har blivit flyg-
fisk. Ett fantastiskt uppträdande med piruetter i luften, 
han såg emellanåt ut som en delfin. Jag och Yvonne 
hade första parkett hela hemvägen genom Karlbergs-
kanalen då han utförde konster hela tiden och nådde 
upp till alla broar där publiken stod. 

Eftersom vädret var lite dåligt så blev det färre båtar i 
år men flera fina utsmyckningar, med clowner, hjärtan, 
flaggor, musiker, hattar etc. Så nästa år får vi ta igen 
det och planera för en härlig båtklubbardag. 

Camilla Gabrielli 

Vaknade på morgonen och såg hur regnet öste ner, inte så kul när vi skulle ha öppet hus och även delta på båt-
klubbarnas dag för första gången. 
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Denna sommar är något som jag hoppas de flesta av 
oss båtägare länge kommer att minnas, och så kom-
mer det i alla fall vara för oss. 

Här bidrar vi med några av våra sommarminnen. 

Micke och Susanne 

Hur var er sommar 2013 

Färden i år har i huvudsak gått i skärgården mellan 
Åland i norr och Utö i söder, för att sedan avslutas med 
en vecka i Mälaren. Trots åren man åkt runt bland öarna 
slutar vi aldrig fascineras över alla nya platser att ut-
forska. En för oss ny och helt fantastisk bekantskap var 
Huvudskär, vilken vi verkligen kan rekommendera, dock 
under inte alltför blåsiga dagar. 

Vi hade förmånen att i år kunna spendera i stort sett hela 
vår ledighet på sjön och vilka dagar (och nätter) det 
blev….! 

På tal om bekantskap. En av fördelarna med att vara 
med i en båtklubb är som ni vet möjligheten att träffa 
klubbkamrater i deras rätta element, det vill säga ute på 
sjön. Vi har denna sommar haft förmånen att vid flera 
tillfällen få träffa olika GBS:are vid olika tillfällen, och jag 
lovar att det inte varit allt för långt till härligt värmande 
skratt. Här en samling snedseglare vid St. Nassa. 

Och varmt i vattnet var det också! 

På Granskär i Mälaren var det 
inte bara människor som ville 
gotta sig med jordgubbar i sol-
skenet. 
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Åskväder 

Vi har drabbats av följderna av åskväder två gånger under som-
maren. Först tog blixten telefonen och modemet till datorn. 
Garantin stod för ny utrustning och vi installerade grenkontakt 
med spänningsskydd. Nästa blixtnedslag lyckades passera skyd-
det och slog ut datorns moderkort och spillde över på inpasse-
ringssystemet som också slogs ut. Vi fick byta till 
”gammaldags” nyckelhantering i grinden. Skadorna är nu repa-
rerade och elektroniken bör vara igång när ni läser detta. 

Stölder av växelhus på flera båtar 

Fyra medlemmar har drabbats av stölder. Motorerna har blivit 
av med växelhusen och det har skapat stora problem ägarna 
med ”stillestånd”, försäkringskontakter, jagande efter repara-
tionsmöjligheter och transporter.                                                                                                                                                      
Vi har rustat extrabelysningen i hamnen och monterar en ka-
mera . Vakterna har möjlighet att ”flexa”   efter kontakt med 
vaktchefen, allt för att förhindra nya besök. 

Rustning av pontonerna på C- och D-bryggan 

Bryggkompaniet har Fritid Stockholms uppdrag att sköta bl.a. 
båtklubbarna. De har öppnat och länspumpat våra pontoner 
och även gett oss några nya ”spångar” mellan pontonerna.  

Omsättning i hamnen 

Många medlemmar har bytt 
båt under sommaren och vi 
har gjort flera omflyttning-
ar. Det finns fyra lediga 
platser som kommer erbju-
das till de köande under 
hösten. 

Hjärtstartare  

En hjärtstartare (se bilden) 
finns fr.o.m. i år på 
hamnkontoret. 

Sjöräddningssällskapet   

Har placerat en insamlingsbössa i hamnen. Medlen går till den 
lokala verksamheten baserad på Munsö.                                                                                                                                                           
Där finns även ett kärl för pantburkar, ett led i deras kampanj 
”pantamera” som hittills resulterat i en ny räddningsbåt. 

Arbetspass 

Arbetspassen fortsätter på onsdagar. Vi får mycket uträttat och 
hinner även med lite social samvaro med fika.  

Hamnkapten Lasse L 

Hamnen 

Hej på er alla glada GBS:are. Nu har det snart gått ytterligare 
en säsong på holmen. 

Vi har i stort sett lyckats genomföra allt som vi hade tänkt oss. 

 Gäststugorna har fått ny färg och nya verandor. 

 Storstugan har också fått lite färg (mer kommer nästa 
säsong) och nya köksskåp bl.a. 

 Vi har även införskaffat lite nytt porslin, glas och 

kaffe/temuggar. 

 Sist men inte minst så har toaletten blivit fin med lite 
färg och nya separetter. 

 Höll på att glömma att vi nu har vatten till både toan 
och hamnbryggan. Det går hur bra som helst att diska 
och eller att t.ex rensa ev. fångst där nu ( Obs hamn-
bryggan).  
 

Det har varit mycket glädjande att se så mycket glada GBS:are 
och även gäster från andra klubbar som gillar vår härliga 
holme.  

Stugorna har varit mycket bra bokade och det nya systemet att 
boka via Bas på nätet verkar bli en mycket bra lösning.  

Som alltid så är man ju aldrig helt nöjd. Vi slarvar allt för 
mycket med att ta ansvar för det vi gör på holmen. Vi slarvar 
med t.ex. rengöring av kylskåpen på ön och en del lämnar 
även rester och annat som vi får ta hand om. Är det OK? 

Det finns anslag om hur vi vill att du som gäst beter dig och vi 
hoppas att du som gäst respekterar detta. 

Vi har inför nästa säsong lite planer för ytterligare förbättring-
ar, detta får vi återkomma om. 

Öfogdar Jonny/Micke 

Klubbholmen 



 

  7 

Fisketävlingen 

Detta gäller: 

 Varvsavgiften skall vara betald! 

 Uppdragningen sker i två pass. Första passet skall 
vara fulltecknat innan teckning för andra passet 
påbörjas.  

 Det angivna maximiantalet båtar gäller. Övriga tas 
ej upp. 

 Båtägare eller av denne utsedd person skall följa 
"sin" traktorvagn tills alla båtar är upptagna!  

 Avmastning får ske med yttre kranen under på-
gående upptagning.  

 Passen börjar med upprop, information och för-
delning av vagnar.  

 Glöm inte att se över ditt varvsmaterial, ställning 
och pallningsmaterial,i god tid. Det skall vara 
framtaget och i vissa fall monterat före upptag-
ning.  

 Allt material skall vara av god kvalité och tillräck-
lig styrka samt anpassat till din båt.  

 Upptagningen sker med vagn - ej kran - . 

 Pallningsmaterialet måste således anpassas för 
denna typ av upptagning.  

 Generellt förbud mot motorfordon gäller inom 
varvs- och slipområdet under upptagning. 

 

Har du frågor, kom till hamnkontoret någon onsdag 
kväll så hjälper vi dig, eller ring till hamnkaptenen! 

De flesta svar hittar du på www.irs-varv.se. 

I skrivande stund har endast ett bidrag kommit 
in, från Linus Rofhök. Han fångade en abborre 
på 4,5 kg och 70 cm den 14/8 i Mälaren med 
trolling. 

 

Upptagningsdagar 
 
September 
 
- 14 September, vassröjning och iordningställning av 
uppställningsplatsen inför säsongen.    Grindarna låses. 
- 26 September, upptagning med start kl 07:50 (18 båtar). 
- 27 September, uppställning trailerbåtar med start kl 
13:00 (15 st). 
- 28 September, upptagning med start kl 07:50 (60 båtar). 
- 29 September, upptagning med start kl 07:50 (60 båtar). 

Oktober 

-  3 Oktober, upptagning med start kl 07:50 (18 båtar). 
- 4 Oktober, uppställning trailerbåtar med start kl 13:00 
(15 st). 
-  5 Oktober, upptagning med start kl 07:50 (60 båtar). 
-  6 Oktober, upptagning med start kl 07:50 (60 båtar). 
- 10 Oktober, upptagning med start kl 07:50 (18 båtar). 
- 11 Oktober, uppställning trailerbåtar med start kl 13:00 
(15 st). 
- 12 Oktober, upptagning med start kl 07:50 (60 båtar). 
- 13 Oktober, upptagning med start kl 07:50 (60 båtar). 
- 17 Oktober, upptagning med start kl 07:50 (18 båtar). 
- 18 Oktober, uppställning trailerbåtar med start kl 13:00 
(15 st). 
- 19 Oktober, upptagning med start kl 07:50 (60 båtar). 
- 20 Oktober, upptagning med start kl 07:50 (60 båtar). 
- 24 Oktober, upptagning med start kl 07:50 (18 båtar). 
- 25 Oktober, uppställning trailerbåtar med start kl 13:00 
(15 st). 

November 

-  9 November, städning på varvet, med start kl 09:00. 

Upptagning 
Den  5 september läggs teckningslistor för upptagning och intransport av trailerbåtar ut i vaktkuren. 
Den 6 september läggs listorna ut för upptagning, första upptagningen är den 27 september och sista 
är den 28 oktober! 
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Grimsta Båtsällskap  
Box 4459  

165 16 Hässelby 
Telefon i hamnen: 08-89 81 34  
E-post: webbmaster@gbs.nu 

Plusgiro 55 23 15-4 
Organisationsnummer: 802001-2483  

Hemsida: www.gbs.nu 
 

GBS-Nytt utges av Grimsta Båtsällskap 4 ggr/år. 
Ansvarig utgivare: Camilla Gabrielli. 

Adventsfika 8/12 
 
Söndagen den 8 december bjuds till traditionsenligt 
Adventsfika nere i hamnen mellan kl 11:30 och 15:00. 
Ett uppskattat event där vi över en glögg och skink-
macka minglar med våra klubbkamrater ”off season”. 
 
Markera detta i kalendern redan nu, det är värt det, jag 
lovar! 
 

Klubbmästaren 

Kallelse till års-
möte      

 

Samtliga medlemmar i Grimsta Båtsällskap 
kallas härmed till årsmöte onsdagen den 16 
oktober 2013 kl. 19.00 i Hässelbygårdsskolan, 
Loviselundsvägen 10-16. 

 
Förslag till dagordning: 

1. Mötets öppnande 

2. Mötets behöriga utlysande 

3. Fastställande av dagordning 

4. Val av mötesfunktionärer, ordförande, sek-
reterare, två justeringsmän tillika rösträknare 

5. Inval av tillfälliga medlemmar 

6. Motioner 

7. Verksamhetsberättelse 

8. Genomgång av det gångna årets ekonomi, 
resultatrapport, revisionsberättelse 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Propositioner från styrelsen 

11. Fastställande av budget och avgifter 

12. Fastställande av arvoden för styrelse och 
funktionärer 

13. Val av styrelse och funktionärer 

14. Val av revisorer 

15. Övriga val (styrelse- och fullmäktigeledamö-
ter till IRS) 

16. Övriga frågor 

17. Mötets avslutande 

 

Medlemmar som började i GBS under 2012 står 
enligt sällskapets stadgar i tur att väljas in som or-
dinarie medlemmar vid årsmötet. Ni som är be-
rörda uppmanas särskilt att närvara på mötet. 

 

Vi kommer också att gå igenom hur man bokar 
vaktpass och klubbholmens stugor via nätet! 

 

Klubben bjuder på förtäring. 

Alla hälsas hjärtligt välkomna! 

Styrelsen 

Kassör sökes! 
GBS styrelse har varit utan kassör en längre tid och 
söker nu med ljus och lykta efter en ny. 

För närvarande hjälper kassören som trodde att 
hon (Anna-Lena) avgick i fjol, till. 

Känner du att det här är något du kan hjälpa till 
med, hör av dig till ordförande Camilla. 


