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GBSNytt 
Medlemstidning för Grimsta Båtsällskap 

Nr 4, dec 2013 

God Jul & Gott Nytt År! 

Ur innehållet: 

Reportage från årsmötet 

Sista utgåvan av papperstidningen GBS-Nytt 

Dags att betala medlemsavgiften, avi bifogas 

Bilder från adventsfikat 

På försommarfesten var Collin 8 dagar gammal. På årets adventsfika var han ett 

halvår äldre. Fler bilder på sidorna 4-5! 
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Styrelsen 

Suppleant: Mikael Wirström  

076-349 26 54 

vfogde@gbs.nu 

Vice öfogde 

Sekreterare: Mikael Kraft  

0707-28 14 02 

sekreterare@gbs.nu 

Sekreterare 

Ledamot:  Jonny Groth  

0706-70 23 49 

ofogde@gbs.nu 

Öfogde 

Ledamot: Yvonne Carlsson  

08-560 441 02 

klubbmaster@gbs.nu 

Klubbmästare 

Ledamot: Jacob Badro  

073-52 56 56 

vaktchef@gbs.nu 

Vaktchef 

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

Ordförande 

Suppleant: Tommy Svensson  

0708-36 64 110 

Hamnfogde 

Ledamot: Lars Linderoth 
0733-87 88 97 
hamnkapten@gbs.nu  

Hamnkapten 

Kassör: Anna-Lena Söderlund 
0761-23 72 06 

kassor@gbs.nu 

Kassör 

Eva Linderoth  

webbmaster@gbs.nu 

Webbmaster Vice Hamnkapten 

Benny Ryttervik 
072-701 11 14 
vhamnkapten@gbs.nu 

Ann Ståhl 

08-89 74 75 

Vice kassör 

Bob Östman 

08-508 499 02  

Varvsansvarig 

Funktionärer 
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Ordföranden har ordet 
    
Nu har mitt läroår som ordförande gått och det har varit 
spännande, lärorikt och kul att få axla denna roll och att 
få möta så många härliga människor. Inför nästa säsong 
känner jag mig ännu mer rustad att tackla rollen som 
ordförande. Det tar ett tag att sätta sig in i alla rutiner, 
hur ni olika medlemmar fungerar och vad vi vill med vår 
klubb.  Det viktigaste är alltid ni medlemmar och vi vill 
att ni fortsätter med att komma in med idéer om hur vi 
ska utveckla vår klubb, vissa saker går att göra, vissa inte. 
Kommer ägna dessa rader åt kommunikation i klubben. 

Nya styrelsemedlemmar och funktionärer 

Vill hälsa Anna-Lena Söderlund välkommen tillbaka till 
styrelsen som kassör. En som jag har glömt att TACKA 
under året för allt arbete han lagt ner i hamnen är Benny 
Ryttervik, som varit vår ordförande, hamnfogde och som 
nu blivit vice hamnkapten. Välkommen också till 
Christian Heredia som tillträtt till valberedningen och till 
Ann Ståhl som tillträtt vår nya funktionärspost som vice 
kassör. 

Viktigt att uppdatera era kontaktuppgifter 

Införande av bokning i BAS-K (Båtunionen medlemsre-
gister) för vaktpass i hamnen, varvet och bokning av 
holmen stugor har fungerat bra. Visst fanns det barn-
sjukdomar, men vi tackar er för att ni har haft tålamod 
med detta. 

Varje medlem har eget ansvar för att kunna få den sen-
aste information om vaktpass, arbetspass och andra akti-
viteter.  Detta genom att se till att vi har rätt kontakt 
uppgifter, som mobilnummer, e-postadress och posta-
dress. Vi har märkt att flera medlemmar missar att infor-
mera om förändrade kontaktuppgifter och detta medför 
problem både för oss och för medlemmen. Det har lett 
till att vissa medlemmar har missat viktig information.  
Kontaktuppgifterna ändrar ni via hemsidan eller via 
brev! 

Vi anser att kommunikationen är mycket viktig. På vår 
hemsida finns alltid den senaste informationen, det är 
vår huvudkanal för information, viktigt att man går in 
och tittar på den. Vi kommer att fortsätt att sända in-
formation via e-post och till de medlemmar som inte har 
någon e-postadress skickar vi information via post. 

Vi kommer inte kunna 
godta när någon medlem 
säger att de inte fått inform-
ation och därmed missat 
vaktpass eller arbetspass, 
p.g.a. att vi inte har rätt kon-
taktuppgifter. 

Tack alla för ett härligt år, 
slutet gott allting gott.  

Önskar er alla en fantastisk 
GOD JUL och ett GOTT 
NYTT ÅR.  

 /Camilla Gabrielli, ordförande 

Hej! 

Anna-Lena heter jag 
och är uppvuxen i Häs-
selby Gård. Jag kommer 
så väl ihåg när jag var 5-
6 år och min mamma 
tog med mig på utflykt 
ner till Hässelby Strand. 
Ibland var även en kill-
kompis med och vi tit-
tade på alla båtarna. Vi 
pekade alltid ut varsin 

båt som vi ville ha och jag ville alltid ha den största. 

Sen kom man upp i vuxen ålder tänkte inte så mycket på 
båtar. Men så träffade jag Bore som många säkert kän-
ner igen i båtklubben. Han sa en vacker dag att han ville 
bygga en båt ute hos mina föräldrar som då hade lämnat 
Hässelby och flyttat ut till lantstället i Gottröra. 

Jag tänkte inte så mycket på det och Bore satte igång 
med sitt ”lilla” projekt sommaren 1990. 

När det hade gått 2 år tyckte jag att han borde vara klar 
snart.  

När det hade gått 5 år tyckte även grannarna i Gottröra 
att det borde vara klart. 

Jag kan påtala att bygget pågick under sommarhalvåret.  

Efter 10 år kändes det som om att NU äntligen kan vi 
sjösätta.  

Sommaren år 2000 kom vi med vår Katamaran till ham-
nen i GBS. Det var en regnig sommar, men precis den 
dagen sken solen. 

Själv har jag inte kunnat göra så mycket båtbygge, men 
har peppat när det har varit motgångar. Varje vår klär 
jag på mig de sämsta kläder jag har och cyklar ner till 
varvet och sätter igång och målar och putsar vår ”Lilla 
Katta”. 

Jag jobbar på Svenska Bostäders ekonomiavdelning och 
på dessa grunder tog jag på mig rollen som kassör i GBS 
2002 och efter 10 år tyckte jag att det var dags att bolla 
över till någon annan. 

Det blev inte riktigt som tänkt och jag fick rycka in på 
nytt när den invalda kassören frånsade sig uppdraget.  

Som kassör i en båtklubb får man lägga ner mycket tid 
av sin fritid och det gäller att vara vaken och observant 

på vad som sker.  

Man lär sig 
mycket om sty-
relsearbete och 
träffar på många 
trevliga männi-
skor i hamnen 
och på varvet. 
/Anna-Lena S. 

Presentation av styrelsemedlem 
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Adventsfikat den 8 december  

Glögg utomhus, skinka och godis inomhus.  

Gissa hur många raser det finns här. 

Camilla och Yvonne 

Härligt med adventsfika! 

Vi var cirka 45 personer som samlades för adventsfika i 
hamnen den andra advent. Som vanligt hade Klubbmäs-
taren ordnat allt på ett förträffligt sätt. Vi drack glögg, 
julmust och kaffe, samt åt skinksmörgåsar, julgodis m.m. 

Vi minglade både ute och inne och inte förrän vi gick 
hem kände man att det var lite kallt om fötterna. 
Stort tack till alla för några trevliga timmar i en annars 
tom hamn!  
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Men vad har ni i vagnen? 

Jo, den här lilla sexmånadersbabyn! 

Hunden Sture trivs bäst i husses famn. 

Och vilka jultraditioner har Finland, tro? 

Revisor med hustru. 
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Ny brygga är beställd enligt beslut vid årsmötet. För att 
den skall komma till nytta har vi börjat riva en stor del av 
”jollebryggan”. Ett arbetspass har genomförts i mycket 
tjänligt väder, och mycket av bryggan försvann. 

Benny har lirkat upp ett 20-tal av de ruttnande stolparna. 
Vissa kommer snällt medan andra kämpar emot under 
dagar. Ännu har Benny avgått med segern och endast ett 
fåtal stolpar återstår när detta skrivs. 

Den nya bryggan skall levereras till våren och förses med 
bommar. Detta innebär att vi får ytterligare ”några plat-
ser”, beroende på hur breda vi gör dem.  

Hamnen vintertom 

 

Varvet! 

 

 

 
 

 

Glöm inte bort era båtar under vintern! 

Beroende på väder och vind, så händer det en hel 
del på varvet. Så kontrollera era båtar med jämna 
mellanrum! 

                                                                 /Eva L 

Omsättning i hamnen 

De som hyrt platser under 2013 kommer att erbjudas 
medlemskap.  

Några önskemål om platsbyten har uppfyllts, så kolla 
inbetalningskortet om Du fått ny plats. 

Just nu är alla ”gamla platser” fyllda men efter årsskiftet 
kommer säkert flera tomma platser uppstå och vi kan 
genomföra flera omflyttningar innan vi erbjuder nya 
medlemmar plats.  

Vet du att du inte ska ha hamnplats 2014 – meddela 
hamnkapten snarast! 

Arbetspass 

Vi kommer kalla till arbetspass några gånger i vinter för 
bryggarbetet och för att lyfta bastuavdelningen. 

Bryggkompaniet 
Har fått uppdraget att sköta arbeten för Stockholms 
hamn i tre år framöver. De har redan avlägsnat resterna 
av vågbrytaren i väster och de kommer även att kom-
plettera arbeten på pontonerna på C- och D-bryggorna. 

Förbifart Stockholm 

I tidigare planering har man tänkt bygga ett ventilations-
schakt från tunneln alldeles vid vår hamn. För arbetet 
planerades en arbetsväg. Nu har dessa planer ändrats. 
Schaktet har strukits och då också arbetsvägen, så vi får 
hålla tillgodo med parkvägen. 

/Hamnkapten Lasse L 

Alla båtar har nu kommit bort från ham-
nen och ensam kvar i sjön är bojekan.    

Vaktpass! 

Start 15 februari i hamnen. 
 

Kommande båtsäsongs vaktteckning kommer i hu-
vudsak att skötas genom att ni medlemmar själva log-
gar in i Bas-K och tecknar er för vakt- och arbetspass. 
Ni som fortfarande inte har inloggningsuppgifter, 
kontakta ordförande så får ni hjälp med det. 

När det gäller vaktpass och arbetspass får man e-post 
en månad innan sitt pass och några dagar före passet 
kommer ett påminnande sms. Ni som inte har e-post 
eller mobilnummer, meddela undertecknad eller ord-
förande. 
 
Dock kommer vi inte att frångå tidigare seder. Allt 
startar med att vi lägger ut listor (för årets vakt- och 
arbetspass) i hamnen den 15 februari mellan kl 10 
och12. Så ni som vill bestämma vaktpass själva, kom 
dit! GBS bjuder på tilltugg! 
 
Listorna tas in strax efter kl 12 och varefter jag lägger 
in dem och öppnar Bas-K för medlemmarna den 18 
februari. Sedan kan man teckna sig själv fram till 31 
mars i Bas-K, därefter lottas passen ut till dem som 
inte tecknat sig. Har ni frågor, förslag eller synpunkter 
vänligen kontakta mig. 

/Jakob B. (vaktchef@gbs.nu) 
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Referat från årsmötet 

Årets årsmöte som ägde rum den 16 oktober lockade 37 
medlemmar, vilket kan ses som ett mindre rekord i 
”modern” tid. 

Vår ordförande Camilla hälsade alla välkomna till Hässel-
bygårdsskolan och blev sedan även vald till mötesordfö-
rande tillsammans med Micke som sittande sekreterare.  

Camilla Lundberg och Benny Ryttervik valdes till juste-
ringsmän och tillika rösträknare. 

Hela 19 tillfälliga medlemmar valdes av mötet in som 
ordinarie medlemmar, tyvärr deltog bara 4 på mötet. 

Det hade kommit in tre motioner inför mötet: 

- Ändring av tider för utlysning av årsmöte samt tid för 
motioner 
- Ändring av verksamhetsåret 
- Införande av familjemedlemskap 

Samtliga tre motioner antogs av mötet. 

Ordförande gick igenom det gångna årets verksamhets-
berättelse och Anna-Lena Söderlund (som tf kassör) gick 
igenom årets resultat. 
 
Vår revisor Rolf Lazaroff föredrog revisionsberättelsen 
och mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året som 
gått. 

Styrelsen presenterade ett förslag på budget för det kom-
mande året 2013/2014 inkluderat avgifter och arvoden, 
till styrelsemedlemmar och funktionärer. 

Härefter var det dags för val av styrelse, funktionärer och 
revisorer. Valberedningen hade gjort ett riktigt bra jobb 
och mötet kunde besluta om styrelsens sammansättning.  

Årets årsmöte, som ägde rum den 16 oktober, lockade 37 medlemmar, 
vilket kan ses som ett mindre rekord i ”modern” tid. 

GBS styrelse 
kommer att se ut som följer: 
 
Ordförande   Camilla Gabrielli 2012/2014  
Sekreterare   Mikael Kraft  2013/2015 Omval 
Kassör    Anna-Lena Söderlund 2012/2014 Fyllnadsval 
Ledamot/hamnkapten Lars Linderoth  2012/2014  
Ledamot/klubbmästare Yvonne Carlsson  2013/2015 Omval 
Ledamot/öfogde  Jonny Groth  2013/2015 Omval 
Ledamot/vaktchef  Jacob Badro  2013/2015 Omval 
Suppleant   Mikael Wirström 2012/2014  
Suppleant   Tommy Svensson 2013/2015 Omval 
 
Mötet beslutade att välja revisorer enligt följande: 
    Rune Sahlberg  2013/2015 Omval 
    Rolf Lazaroff  2012/2014  

Under punkten övriga frågor diskuterades/

beslutades: 

Mötet röstade för ett beslut att investera i ny bryggsekt-

ion A-bryggan. 

Benny Ryttervik reste en fråga ifrån IRS om att få låna 
GBS hjärtstartare till varvet under vintern. 
Mötet beslutade att meddela IRS att vi tycker varvet ska 
investera i en egen hjärtstartare. 
 
Vidare kring varvet framkom bl.a. önskemål om att byta 
kabel vid infart till markkabel, fler tider för upptagning av 
trailerbåtar. 
 
Kjell Gustavsson frågade om möjligheten att förskjuta 
vissa vaktpass samt erbjuda de som kan tänka sig, att ta 
extra vaktpass t.ex. förmiddagar. 
 
Styrelsen fick i uppdrag att undersöka vad som gäller 
försäkringsmässigt när vi har gäster i hamnen resp. på 
holmen. Vem är ansvarig för vad? 
 
Mötet röstade igenom att klubben bekostar samt monte-
rar en ny låscylinder i bommen vid infarten till badet. 
 
Mötet beslutade att GBS-Nytt i fortsättningen endast tas 
fram och distribueras i elektroniskt format (så håll i detta 
nummer, det kan bli värdefullt  
 
Camilla avslutade mötet och kvällen fortsatte med jätte-
goda landgångar. 
 

/Micke K 

 

Mötet beslutade att välja 
funktionärer (valda på ett år) 
i GBS enligt följande: 

 
Hamnkapten   Lars Linderoth   
Vice hamnkapten  Benny Ryttervik 
Hamnfogde   Tommy Svensson  
Öfogde   Jonny Groth   
Vice öfogde   Mikael Wirström Nyval
  
Varvsansvarig   Bob Östman 
Webbansvarig   Eva Linderoth 
Vice kassör   Ann Ståhl 
 
Till ny valberedning valdes: 
Anitha Strömberg och Christian Heredia. 
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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. 
Ansvarig utgivare: Camilla Gabrielli. 

Dags att betala 

medlems– och hamnavgift 
 
Bifogat detta nummer av GBS-Nytt finner du avin 
för inbetalning av årets medlems- och hamnavgift. 

Vänligen säkerställ att avgiften har inkommit på 
GBS konto senast den 31 januari 2014 för att und-
vika extraarbete och påminnelseavgifter.  

Avgifter som fastställdes vid årsmötet 2013: 

1. Fasta avgifter per båt 
Fast hamnavgift 400 kr per båt. 

2. Rörliga avgifter per båtplats 
A-B-C-D-bryggan per dm bredd 30 kr. 
Alla båtplatser på A-bryggan debiteras för 2.20 cm 
bredd. 
Båtar liggande längs med brygga, båtens bredd plus 
30 cm gånger 30 kr. 

3. Svajplats 
Svajplats inklusive släpjolleplats 500 kr. 

4. Medlemsrelaterade avgifter 
Årsavgift 500 kr. 
Årsavgift junior (t.o.m. fyllda 18år) 100 kr. 
Inträdesavgift 1 500 kr. 
Inträdesavgift junior (t.o.m. fyllda 18 år) som 
erhållit hamnplats 1 000 kr. 
Familjemedlem 200 kr. 

5. Övriga avgifter 
Administrativ avgift 500 kr. 
Arbetsbefrielseavgift 500 kr. 
Avgift vid försenad varvsanmälan 500 kr. 
Depositionsavgift för nycklar och kodkort 1 000 kr. 
Extra hamn– och varvskort 50 kr/st. 
Stughyra på klubbholmen per dygn 100 kr. 

6. Vakt– och arbetsbot 
Vaktbot 2 000 kr. 
Arbetsbot 1 000 kr (dubbel arbetsbefrielseavgift 
som för närvarande är 500 kr). 

7. Varvsavgifter 
Varvsavgift för närvarande 97 kr per m2 som fast-
ställs vid vårmötet. 

Våren är på gång, 

här är 2014 års 
sjösättningsdagar! 
Observera att all information om varvet, regler, 
bilder, hur allt går till mm, finns på www.irs-
varv.se. 

April 

-   3 april, Sjösättningslistor anslås på varvet. 
- 24 april, första sjösättningen, med start kl 17:50 
(40 båtar). 
- 29 april, sjösättning, med start kl 17:50 (40 båtar). 

Maj 

-   6 maj, sjösättning, med start kl 17:50 (40 båtar). 
-   8 maj, sjösättning, med start kl 17:50 (40 båtar). 
- 13 maj, sjösättning, med start kl 17:50 (40 båtar). 
- 15 maj, sjösättning, med start kl 17:50 (40 båtar). 
- 20 maj, sjösättning, med start kl 17:50 (40 båtar) 
- 22 maj, sjösättning, med start kl 17:50 (40 båtar) 
- 24 maj, sjösättning, med start kl 07:50 (60 båtar). 
- 25 maj, sista sjösättningsdagen, med start kl 07:50 

GBS-Nytt går mot sitt slut  
 

Ja, vi får tacka dig tidning som har gett medlemmar 
information i brevlådan fyra gånger om året. Nu 
kommer vi att samla den viktiga informationen i en 
digital tidning som kommer att skickas ut via e-
post, och till de medlemmar som saknar e-post 
skriver vi ut en kopia och skickar via post. 

/Camilla G.  


