2 Maj
Hej alla och välkomna till båtsäsong
2017!

Hamnen är i full aktivitet
-Bastun är lyft till vågrätt läge och bryggan utanför bastun
har fått nytt virke genom Bennys försorg.
-Brandsläckarna är besiktigade liksom alla bojar, bojlinor
och bojstenar.
-Besiktning av elanläggningen kommer ske.
-Övervakningskameror är på väg upp.
- Nya medlemmar strömmar till
-Vi kommer ha två som hyr svajplats i år. Namnuppgifter
finns i klubbhuset
-Manu Uniyal praktiserar som hamnkapten.

Varvsplatser 2017 – 2018
-Alla måste teckna sig på lista i hamnen för att få en plats
på varvet.
Listan ligger i klubbstugan den 1 juni till den 15 juni.
-Vi behöver uppgift om verklig längd på båten, inklusive
badbrygga/peke, och bredden.
-Vi behöver också uppgift om båten står på trailer över
vintern.
Klubbens yta på varvet är begränsad. De som anmäler sig
sent riskerar att få köa till reservplatser eller måste se sig
om efter alternativ vinterförvaring. Betalningsavi skickas
ut till dem som får plats och vi meddelar de som ev inte får
plats
Var rädd om vår möjlighet att köra ner till hamnen
Om Du utnyttjar vår möjlighet att köra bil ned till hamnen
skall köra mycket-mycket försiktigt och Du skall ha
klubbmärket synligt. Det är många som känner sig störda
över vår möjlighet. Väl vid hamnen får Du inte lämna bilen
på vändplanen. Du kan ställa bilen längs kanten under
tiden Du bär in utrustning mm. Kör upp bilen igen så snart
som möjligt. Du får definitivt inte åka ut från hamnen med
bilen kvar på parkvägen.
Undantag gäller för nattvakten.

Hälsningar Hamnkapten Lasse

Hamnen har nu öppnat och båtarna har nu kommit till sina
sommarplatser och skvalpar så fint och ger oss en vacker
musik. Som vanligt händer det mycket med båtlivet i
Stockholm, för att hålla sig ajour med vad som gäller kan det
vara bra att titta in på SMBF hemsida
(Saltsjömälarförbundet)Det som är mycket viktigt nu är miljö inom båtlivet och i
GBS håller vi på att revidera vår miljöpolicy för att den ska
vara enligt nya krav.
I hamnen har jag redan sett att det rör sig många människor
och det är härligt när medlemmar umgås och grillar. Tänk på
att skriva namn på det ni lämnar i kylskåpet och när ni grillar
lägg kolen i avsedd hink. Klubben håller med kaffe, te,
melitta filter. Glöm inte att ta med dina sopor, när du lämnar
hamnen.
Flera saker händer inom klubben och här kommer lite kort
information, och som du vet sprider vi vår information via
GBS hemsida och via Facebook. Njut och ha det skönt på
sjön.
Vi syns i hamnen eller på vår vackra holme.

Hälsningar ordförande Camilla
Miljö info
Ligger du i Saltsjön under sommaren och ogillar
havstulpaner på din båt? Anmäl dig då som
Vad
händer och har häntLäs
denna
här kommer lite info
havstulpanobservatör!
mer säsong,
på Båtunionens
från
de
olika
ansvarsområdena.
webbplats http://batunionen.se/sbu-behover-flerobservatorer-av-havstulpaner-sommar/

Hälsningar Miljöansvarig Lars-Åke
Vakt info
Det har blivit förstärkning med en vice vaktchef och det är
Roger Fransson har ni frågor när det gäller arbetspass eller
vaktpass kontakta Vaktchef Mauricio 070 – 726 48 05 eller
v vaktchef Roger 0709927857.

BASK info
Som ni alla vet så lagrar vi alla era uppgifter i en databas
som är för alla båtklubbar i Sverige. Via basken kan du nu
ändra dina uppgifter som vi har, så kolla att vi har rätt
uppgifter till dig. Vi skickar våra fakturor härifrån så ibland
kan de hamna i skräpposten, kolla i den ibland. Även
påminnelse om vakt och arbetspass skickas endast digitalt
direkt från Bask.

Holmen info
Nu äntligen är det fint på Holmen igen, efter att vi haft besök av bävern som gnagat igenom några träd som
vi var tvungna att fälla. Fällda träd leder till mycket ved att ta hand om och vi har nu under några veckor
endast arbetat med att klyva och stapla ved, vedboden är full av ved likaså bakom övre stugan och runt om
vedboden. Tack alla som hjälpt till. Pumpen är nu ute så att vattnet fungerar, var försiktiga med varmvattnet
kan vara för varmt, vi har också en läcka under diskhon så glöm inte att tömma hinken ibland. Tänk på att
det är dricksvatten i kranen, dunkar för att ta ut dricksvatten står i hamnen antingen utanför hamnkontoret
eller i klubbhuset. Vi har gäster vid flaggstången bestående av ett måspar med 3st ägg. Om dessa är kvar
när ni besöker ön så visa gärna lite hänsyn. Om du vill hyra en stuga så är det bara att logga in i BasK och
göra det ansvarig för stughyrning är Jacob Badro 070-7448653. Om du hyr stugan så behöver du endast ta
med lakan och mat allt annat finns på holmen. När du åker hem tar du självklart med dina sopor och städar
ur stugan.
Vi ses på vår underbara klubbholme Vi som tar hand om holmen är Öfogde Johnny Groth 070-6702349, v
öfogde Jacob Badro 070-7448653 samt Kay Östeberg vår egna snickare.

Hälsningar Öfogde Jonny
Info från kassören
Nu har vi tagit ytterligare ett steg mot förenkling av kassörens arbete genom att sköta bokföringen i
Swedbanks bokföringsprogram.
Tanken är att revisorerna så småningom ska kunna få läsbehörighet i systemet.

Hälsningar Kassören Ann
Info från klubbmästaren
Ny spis införskaffad som tyvärr visade sig vara trasig när vår elektriker Christer kopplade in den, så nu
väntar vi på ny spis. Vi får använda plattan så länge. Kom ihåg att slänga gammal mat från kylen och
respektera mat som är märkt. Vi ska ha vår fest den 17 juni, anmälan görs på lista i klubbhuset.

Hälsningar klubbmästare Anki

Välkomna på årets försomnmarfest den 17 juni
Den 17 juni kl 17.00 har vi våran härliga försommarfesten här i hamnen.
I år har vi ett tema 60 , 70 eller 80 - tal välj vilket årtal du vill , behöver inte vara full mundering och
självklart blir det pris för bästa accessoarer.
Mat o. Dryck kl 18.00 – klubben bjuder på mat och 2 glas vin el öl
Bar till självkostnadspris , Tävlingar med priser för både barn och vuxna.
Kareoke mellan 21-01
Vänner får du ta med mot en kostnad på 100 kr/person
Anmälan görs senast 7 juni på listan i klubbhuset.

VÄLKOMNA klubbmästare Anki
Viktiga datum1-15 juni- lista föra att boka plats på varvet finns upphängd i klubbhuset
7 juni sista anmälningsdagen för festen
17 juni försommarfest
Slutet av augusti kommer faktura för varvsplats
Nästa infoblad i slutet av augusti

Efterlysning
Vill du utveckla vår klubb och vara mer delaktig?
Vi behöver alltid intresserade personer till vår styrelse eller annan funktionärsroll.
Kontakta valberedningen om du är intresserad.

ÅK BÅT OCH NJUT I SOMMAR!

