
 

  

NR  3 Augusti 2017 

Säsongen går fort och började med denna 

vackra vy men nu lider den mot sitt slut. 
Sommaren har varit fylld av varierande väder och på rund av detta 

svårplanerad för oss som älskar vara ute till sjöss. Många av er har 

ändå njutit ute på sjön eller i vår hamn. Flera av er samlas och umgås 

innan eller efter båtturen i hamnen och jag mår bra varje gång jag ser 

er medlemmar på bryggan. Tack för att ni ställer upp på era 

arbetspass och vaktpass som är viktiga för att vår klubb ska fungera 

och fortsätta med samma anda.  

- Snart är det dags för upptagningen för er som fått plats på varvet. 

Anmälningslistan finns i vaktkuren på IRS fr.o.m torsdagen den 14 

september.  / Hälsningar ordförande Camilla Gabrielli 

Information från hamnkapten 
Inpasseringsbrickor 

Vi har nu ordning på inpasseringssystemet efter den rejäla katastrof som sommarens åskväder åstadkom. Vi fick lägga 

in en gammal back up i systemet och det finns dessvärre fortfarande några som har "spärrade" brickor. Några brickor 

har gamla personuppgifter som behöver uppdateras. Kontakta hamnkapten för återaktivering. Meddela namn och  

bricknummer eller besök hamnkontoret. Bricknummer som måste uppdateras är märkta med A 0049 och någon av 

nedanstående fyra slutsiffror 

2617 2637 2731 3193 3205 3244 3261 3275 3288 3310 3314 3315 3318 3321 3324 3335 3336 
 

De som skall ligga på varvet skall meddela hamnkapten vilken bricka som skall gälla till varvsområdet. IRS medger 

endast en bricka/båt. 

Omsättning i hamnen. 

Vi har just nu en ledig plats. Vi har även några medlemmar som "lånat ut sina platser" till medlemmar i medlemskön.  

Det är fullt ute på bojarna till hösten då de som varit i skärgården återvänder. 

Nya medlemmar 

Det är några nya medlemmar som ännu inte hämtat sina introduktionsmappar. Välkomna till hamnkontoret någon 

onsdagskväll 18-20. 

Förtöjningar 

 Inför hösten är det dags att se över förtöjningarna. Redan nu börjar påfrestningarna bli hårda.  På anslagstavlan i 

klubbhuset finns en beskrivning av hur det skall se ut.  

Parkvägsgrinden    

Kom ihåg att stänga grindarna medan Ni är nere vid hamnen och kör upp bilen igen innan ni går ut på sjön. 

Ingen bil får lämnas på vändplanen. 

 



 

 

  
Kameror 

Kamerorna är installerade och intrimning av systemet pågår. 

Låneskåp 

Hamnkapten har inte uppgift på alla som hyr skåpen. Lägg en lapp i brevlådan om vilket skåp Du disponerar så listan 

kan uppdateras. Skåphyran är 100 kr /år.  

Varvsplatserna 

Anmälan för varvsplats har fungerat väldigt bra. Alla anmälda har dessutom kunnat få plats. Info för nya medlemmar om 

rutinerna vid upptagning på varvet hålls 6 sept kl 19 i hamnen. 

Varvslappar 

Varvslapparna kommer att delas ut på hamnkontoret tidigast 13 sept mot uppvisande av gällande båtförsäkring. 

Låneverktyg 

Många av låneverktygen har dessvärre försvunnit under sommaren. Vi kommer ta en ordentlig funderare på om de skall 

ersättas till nästa år. 

Hälsningar Lasse Hamnkapten 

      

 

Benny kollar 

kameror, nu går 

ingen av oss 

säker 😊 

 

Info från holmen 

Hej alla glada Gbs:are. Lite info om vad 

som händer på vår underbara 

klubbholme. Just nu håller vi på med 

slipning och oljning på hamndäcket. Vi 

har även bytt ut lite gammalt virke på 

långbordet som nu har fått nya ben. Kaj 

har gjort klart med en fantastisk koja till 

vattenpumpen. Måste ses, om inte  på 

holmen, finns en bild på hemsidan. Vi 

fortsätter under hösten med slipning och 

oljning. Må gott där ute när ni besöker 

holmen. Hälsningar Öfogden. 

Holmen stängs den 14 oktober 

 



 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info från klubbmästare  
Hej alla Gbs:are 
Så var denna sommar snart slut. Försommarfesten blev lika bra 
som vanligt och tur med vädret hade vi, och tur med kocken 
Daniel, ett stort TACK till dig. Jag ser redan fram mot nästa 
Försommarfesten och kanske kan vi ordna med någon annan 
trevlig aktivitet oxå. 
 

Äntligen har vi en riktig spis som fungerar och vill tacka Christer 
vår egen elektriker i klubben för den tid du lagt ner för 
installation. 
 

Lite tråkigt var det att upptäcka att det har varit ett försök att 
bryta upp ett av våra förråd i somras, som vi nu åtgärdat. 
 

Lite ris måste jag tyvärr ge angående hur blommorna sköts i 
hamnen. Det är trevligt att ha blommor i hamnen men dom 
behöver lite vattning och omsorg oxå. Jag är nere i hamnen 1 
gång i veckan och pysslar lite, det finns en lista på vad man ska 
göra t ex när man går nattvakt. 
Till detta vill jag ge Anita en eloge för att du fixar med 

blommorna och lite mer när du är nere i hamnen.  
Ha nu alla en fortsätt trevlig sensommar så ses vi 
snart.  
Anki - Klubbmästare 

Efterlysning- Alla medlemmar behöver just dig! 
Nu är det dax att tillsätta nya funktionärer och styrelsemedlemmar. Vi behöver personer med olika 

kunskaper och ett glatt humör-Kontakta valberedningen Mikael (Lalle) 0730436390 el Denise 0737097530 

för att veta mer. 

 

Viktiga datum 

September 
6 September, information om upptagning och varv (kl 19 
i hamnen), 
14 september anmälningslistor för upptagning finns i IRS 
klubbstuga 
15 september inga trailer får finnas på varvet 
28 september första upptagningen 
Oktober 
14 Oktober, stängning av holmen! 
23 Oktober sista upptagningen 
28 Oktober, stängning av hamnen. 
November 
15 November, inga båtar får vara kvar i hamnen! 
29 November eventuella motioner till årsmötet ska vara 
styrelsen tillhanda. 
December 
i början av december skickas faktura ut för medlemskap 
samt båtplats 
3 december adventsfika i hamnen (kl 13-15) bjuds på 
glögg, skinksmörgås, kaffe och annat julgott. 
Januari 
Årsmöte under vecka 4 

 

BAS-K info  

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

Vakt på varvet 
Alla medlemmar som fått en varvsplats är skyldiga att gå 
ett vaktpass som är kl 20.00-0.1.00 eller kl 01.00 – 05.00 
vår vaktperiod är från den 1 okt-29 okt. 
Har du missat boka pass kontakta vice vaktchef Roger. 
annars bli du tilldelad ett pass. 

Motioner 
Har du förslag på förändringar för klubben eller stadgar 
skicka in din motion senast den 29 november. 

 

 


