NR 3 Augusti 2016
Vår båtsommar lider mot sitt slut...

Ja då var det snart dax att ta upp båten, känns lite sorgligt, men det kommer alltid
en ny sommar. Under sommaren har det kommit in nya medlemmar och jag vill
hälsa alla välkomna.
Det har varit mycket liv och rörelse i hamnen på ett positivt sätt och det är flera
av er som grillar och bastar eller bara är i hamnen. Vem vet om vi syns på lördag
den 27 då vi har öppet hus på dagen och gemensam grillning för medlemmar
Vill passa på att påminna er om att LÄS alltid informationsbrevet, det är här vi
skriver allt viktigt, uppdaterar kalendarium och funktionärslista, har ni frågor
eller tankar är ni alltid välkomna att maila till ordforande@gbs.nu

Information från hamnkapten Lasse Linderoth
-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.

Inpasseringsbrickor

Vi har nu ordning på inpasseringssystemet. Det fin s dessvärre fortfarande några som har ”spärrade” brickor. Kontakta hamnkapten för återaktivering. Meddela namn och bricknummer eller besök
hamnkontoret.
De som skall ligga på varvet skall meddela hamnkapten vilken bricka som skall gälla till varvsområdet.
IRS medger endast en bricka/båt.

Förtöjningar

Inför hösten är det dags att se över förtöjningarna. Redan nu börjar påfrestningarna bli hårda.
På anslagstavlan i klubbhuset fin s en beskrivning av hur det skall se ut. Alla förankringar på bojarna
är kontrollerade.

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

De planerade kamerorna kommer att installeras i höst

Låneskåp

Låneskåpen är nästan fulltecknade men alla har inte blivit antecknade på listan hos hamnkapten.Lägg
en lapp i brevlådan om vilket skåp Du disponerar så listan kan uppdateras, Skåphyran är 100 kr /år.
Varvsplatserna
Årets nyhet när det gäller anmälan till varvet har fungerat något så när. Alla som anmälde sig före 15
juni har fått plats. De som anmält sig senare , fram till 15 aug, har också fått plats. För första gången på
flera r har vi, redan nu, grepp om hur många som kan komma upp.
Info för nya medlemmar om rutinerna vid upptagning på varvet hålls 7 sept kl 19 i hamnen.
Varvslappar kan hämtas i hamnen från den 7 sept mot uppvisande av försäkringsbrev.

Allmän Information-

-Klubben har en försäkring för alla medlemmar som täcker för olycksfall även när man vistas i klubben/holmen på fritiden.
-För att gå vakt eller göra arbetspass så behöver du vara medlem för att vår försäkring ska gälla, se till att din
sambo/partner blir familjemedlem för 200 kr/år , skicka ett mail med uppgifter om familjemedlemmen till
hamnkapten@gbs.nu
-Kom ihåg att meddela nya kontaktuppgifter om du byter mail eller telefonnummer.
-Vid uppsägning av båtplats/medlemskap så har alla en månads uppsägningstid när det gäller inbokade vaktpass.
-Fråga rätt person, vakt/arbetspass fråga Mauricio 070-72 648 05, klubbholmen fråga Yvonne 070-789 01
36, hamnen fråga Lasse 073-387 88 97, varvet fråga Benny 072-7011114, klubbaktiviteter/fester fråga Anki
070-006 67 37, ekonomiska frågor Ann 073- 066 86 41 inlogg och övergripande fråga Camilla 0707-17 40 17.
-

Information från holmen

Ny ljussslinga upp till toa/vebod är på plats. Ny spångbräda till fasta bryggan då
den gamla förstördes under förra vintern. Medlemmar har hjälpt till under säsongen med skrapning och målning av dom gröna fönsterluckorna, resterade görs
på sista arbetspasset på ön
Lusthuset har fått nytt tak, återstår en del tätning. Dynor inköpta till sittbänkarna
och även en ljusslinga för mysfaktorn. Lusthuset ska även rättas upp då det står
lite snett. Ny vattenslang är dragen och förankrad på rätt sätt så då slangen tidigare låg på botten. Det har varit problem med trycket på vattnet och en ny pump
är nu installerad . Stenen i vattnet som flaggstången står på ska flyttas ut då den
kommit alls närmre badstegen. Ny gunga är införskaff t till alla barns glädje.
Nu fin s platt tv och DVD i klubbhuset även en del dvdfilmer som är skänkt av
en medlem till holmen. Högtalarna till stereon verkar dock inte fungera så är det
någon som har högtalare står och skräpar hemma tar vi tacksamt emot det hör av
er till Yvonne(070 789 01 36) eller Jacob (070 744 86 53)
Tack för en bra säsong från öfogde Yvonne och vice Jacob och Kay

Info från kassören
Än så länge inget nytt i momsfrågan från Stockholm stad om påslag av moms på våra
båtplatser. Påminnelse om att GBS har gjort bankbyte till Swedbank, bg 448-0307 samt nytt
Swish nummer 123 671 46 61 att användas för småsummor.
Ni som har anmält intresse för vinterplats har säkert noterat att GBS numera använder
OCR nummer på fakturan, vilket har underlättat mitt arbete enormt.
Klubbens ekonomi är stabil, och så ska den förbli.
Vill upplysa alla om att det är bra om ni betalar in era fakturor i tid så att ni slipper de
extra administrativa kostnader som läggs på totalsumman. Tänk på att titta i skräp posten om
ni inte ser era fakturor som vi skickar i juni för varvsplats och i början av december för hamnavgift ch medlemskap. Hälsningar Ann

Information från Klubbmästaren

Öppet hus Lördagen 27 augusti i samband med båtklubbarnas dag. Vi ordnar
med loppis för dig som vill sälja båt / fiskesaker eller hantverk och konst med
marint tema, på kvällen kör vi gemensam grillning, mer info kommer. Är du
musiker och vill förgylla denne dag, hör av dig till klubbmästaren.
Väl mött Anki

Imformation från vaktchefen
Sommarens vaktpass har flutit på bra men det är viktigt att komma ihåg att det är medlemmens ansvar
att vid förhinder ordna med en ersättare, antigen byta med annan medlem eller anlita lejdvakt. Lista på
lejdvakter hittar du i hamnen (klubbstugan).Nu är båtklubbens inpasseringssystem åter i bruk och med
hjälp av den kan se vilka medlemmar som inte fullgör sina pass. Tänk på att det är upp till oss medlemmar att värna om vår egen klubb och våra båtar.
Varvsvakt- vi har blivit tilldelade perioden från den 21 oktober - 18 december
Vaktbokning öppen i BASK från den 26 augusti-19 september därefter blir man tilldelad ett pass
Bokning av vaktpass gör du via www.bas.batunionen.se sen loggar du in med de lösenord du fått.
Har du glömt ditt lösenord? Kontakta vaktchef eller ordförande.
Behöver du anlita lejdvakt så är det dessa personer du kan ringa;
Kay Österberg 0704-993975, Tommy Mörth 073-9731188, Denise Lenmark 0737-097530,
Edvin Enimovic 070-450 22 06, Jan Thylin 0705-454059, Elias Badro 073-6876291,
Laroslav Kharlamow 070-787 31 15
Ny som medlem? Läs vår vaktinstruktion på hemsidan och för varvet på IRS hemsida
Häng med till holmen tillsammans med några som är nya i Sverige
Under hösten 2015 kom det många flyktingar till Sverige. De fle ta väntar fortfarande på beslut från Migrationsverket om de får stanna hos oss. Under väntetiden är det viktigt att träna svenska men också lära
sig mer om det svenska samhället. GBS styrelse har kommit i kontakt med en grupp asylsökande som
läser svenska på ABF och vi vill bjuda ut dem till vår holme och hoppas att det är några av klubbens medlemmar som vill åka med. Vi ses i hamnen den 3 september kl. 12.30 och åker gemensamt till holmen för
att grilla och umgås. Avfärd från holmen ca 15.30. Det är ca 10 personer i gruppen så vi behöver vara 3-4
båtar för att alla ska få bra plats. Fler är naturligtvis välkomna att hänga med! Anmäl intresse till Majlis
Nilsson via mail: majlis.nilsson@lansstyrelsen.se eller tel: 070-350 49 06 senast 31 augusti.
HÄLSNINGAR MAJA (REVISOR) OCH MAURICIO

Obs en liten påminnelse!
Du vet väl att alla båtar
måste ha en försäkring
som är i hamnen/varvetom du inte har det,
teckna den och skicka kopia på ditt försäkringsbrev
till hamnkapten.

VIKTIG INFO FRÅN VAVET

Information av från vår miljöfunktionär

Information från miljöförvaltningen i Stockholms stad
Läckage av metaller och andra miljögifter är den största och mest allvarliga miljörisken i vid underhåll
och skötsel av fritidsbåtar på land och i vattnet. Miljöförvaltningen har tagit fram en broschyr med
information om de krav och regler som gäller för oss som har båt och för båtklubbarna.
I Mälaren får bara biocidfria färger användas. Men eftersom även de kan innehålla andra gifter så rekommenderar förvaltningen att man använder alternativa metoder. T.ex. olika former av borsttvättar.
Det är inte bara naturen som påverkas utan även vi båtägare kan få i oss giftiga ämnen när vi t.ex. slipar
och målar botten. Därför uppmanas vi att använda skyddsutrustning som exempelvis andningsmasker.
Och att täcka in båten och samla upp spill som blir vid dessa arbeten.
Miljöförvaltningen genomförde förra året tillsynsbesök vid ett tjugotal båtklubbar i Mälaren. Bl.a. tittar
man på hur klubbarna tar hand om miljöfarligt avfall och om man har rutiner för tvätt av båtar. Liksom
om klubbarna har planer för utfasning av de giftfärger som fortfarande används. Under en treårsperiod
ska förvaltningen ta prover på båtar i Mälaren för att följa upp förekomsten av otillåtna färger.
Om detta och lite till kan ni läsa mer i informationen från Miljöförvaltningen, klicka på länken nedan
//Länk till förvaltningens information//
Det fin s kort sagt en hel del att tänka på. Inför sjösättningen 2017 har IRS ställt som krav att alla ska
redovisa vilka färger båten är målad med. Tillsammans med varvet behöver GBS arbeta för att underlätta för oss båtägare att bli av med gamla synder och göra rätt i framtiden. Hör gärna av er till mig eller
någon i styrelsen med era erfarenheter, tankar och idéer om hur vi tillsammans kan arbeta för en bättre
miljö i Mälaren och Saltsjön. Hälsningar Lars Åke min mail adress är miljo@gbs.nu

NYA FUNKTIONÄRER OCH STYRELSEMEDLEMMAR SÖKES.
Är du en datakunnig, händig, kommunikatör, it kunnig, administratör etc..
Hör av dig till valberedningen vi behöver alla typer av människor .
Denise Klinga 073 709 75 30
Lalle Karlsson 073 043 63 90

Kalendarium 2016
Augusti
Båtklubbarnas dag med loppis
och öppet hus
10.30-14.00
Gemensam grillfest eller kräftfest
18.30
Betalning av varvsplats		
September
Information i klubben
”Om varvet och upptagning”
19.00
Teckningslistor för upptagning anslås i varvet		
Inga trailers kvar på varvet
Första upptagningen		
Oktober
Holmen stängs 		
Båtvakt på varvet startar
Hamnen stängs		
Sista upptagningen		
November
Inga båtar får vara kvar i hamnen efter
December
Avisering av medlems- och hamnavgifter
Sista dagen för motioner till årsmötet		
Adventsfika
13.00-15.00
Vår sista båtvakt på varvet
Januari 2017
Årsmöte
Sista bet.dag medlems- och hamnavgift		
Infoblad sänds ut		
			
			
			
			

mars, maj, aug/sept, nov/dec

27 augusti
27 augusti
31 augusti

7 september
15 september
29 september
1 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober
15 november
December
2 december
4 december
18 december
sista veckan i Jan
31 januari 2017

Kontaktuppgifter
Styrelsen
Funktionär
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Hamnkapten
Öfogde
Vice öfogde
Vaktchef
Klubbmästare
Hamnfogde.

Funktionärer

V hamnkapten
V öfogde
Varvsansvarig
Miljöansvarig
Webbmaster

Valberedningen

Namn
Camilla Gabrielli
Ann Ståhl
Jessica Wollermo
Lars Linderoth
Yvonne Carlsson
Jakob Badro
Mauricio Chacana
Anki Carlsson
Daniel Lennmark
		
Benny Ryttervik
Kay Österberg
Bob Östman
Lars Åke Bäckman
Eva Linderoth

Mobiltelefon
0707-174017
0730-668641
076-2518776
073-387 88 97
070-7890136
070-7448653
070-726 48 05
070-0066737
0709-580427

e-post
ordforande@gbs.nu
kassor@gbs.nu
sekreterare@gbs.nu
hamnkapten@gbs.nu
ofogde@gbs.nu
vofogde@gbs.nu
vaktchef@gbs.nu
klubbmastare@gbs.nu
daniel.lenmark@gmail.com

0727-01 11 14
0704-993975
0704-388714

vhamnkapten@gbs.nu
bob.ostman@outlook.com
miljo2gbs.nu
webbmaster@gbs.nu

Valber. smnkall
Valberedning
Valberedningen
Valberedningen

Michael Karlsson (Lalle) 073-0436390
Denise Lenmark-Klinga 0737-097530
Tommy Mörth
073-9731188
Jonny Groth
070-6702349

ms.sillina@hotmail.se
deniver@hotmail.com
tommy.morth@gmail.com
jonny.groth@outlook.com

Revisor
Revisor

Lars Högström
MajLis (Maja)

lars.hogstrom@hkon.se
maja.karlsen@gmail.com

Revisorer

Funktionärer för IRS styrelse
IRS-styrels / Klubbmästare
IRS-styrelse/ordförande
IRS-styrelse suppl.
IRS revisor

Bob Östman
Benny Ryttervik
Pia Bergqvist
MajLis (Maja)

070-5723284
070-3504906

bob.ostman@outlook.com
lagunamona@hotmail.com
pia.seaside@gmail.com
maja.karlsen@gmail.com

Grimsta Båtsällskap (GBS)
08 - 898134
bg 448-0307 swish 123 671 46 61
Box 4459
165 16 Hässelby
www,gbs.nu
Hamnkontoret öppet onsdagar kl 18-20 utom juli månad
Vi fin s även på facebook -Grimsta båtsällskap-

