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HEJ ALLA NYA SOM GAMLA MEDLEMMAR!
Värmen kan vi inte klaga på detta år, alla har väl haft en fantastisk båtsommar. Hamnen och
klubbholmen har varit välbesökt av medlemmar med vänner och släktingar. Tack för att ni alla
visat stor respekt för eldningsförbudet som varit under större delen av sommaren.
Kort Info:
- Nya Arrendeavtalen med Sthlms stad ej klara, arbetet fortgår tillsammans med SMBF för att
försäkra om att avtalen blir korrekta skrivna.
- Moms är bestämt att båtklubbar ska betala, men vi har inte fått veta ännu om det blir retroaktivt.
- Info om GDPR och Nyttjänderättsavtal har skickats till alla medlemmar- Dock är det flera som
inte skickat tillbaka det underskrivet- Vi är tacksamma att de sänds in underskrivet senast den
4 september. Ni som lämnat in avtalet får en kopia på i samband med hämtning av varvslapp.
Ni som inte har båten på varvet, får komma ner till hamnkontoret på onsdagkvällar fr.o.m den 5
september och hämta er kopia.
- Arbetet med avloppsfrågan fortlöper- tar tid med myndigheter
- Kom ihåg att titta till era båtar nu när det regnar och blåser
- Intresserad av SMBF:s nyhetsbrev- Läs mer här
Hälsningar från ordförande Camilla
INFO FRÅN HAMNEN
Omsättning i hamnen
I skrivande stund har vi 5 lediga platser på A-bryggan, 1
plats på B-bryggan och 1 plats på C-bryggan. Några av
dessa har sagt upp sina platser nyligen och förhoppningsvis
lyckas vi hyra ut ett par platser till innan säsongen är slut. Vi
har förmedlat 20 nya platser under säsongen.
Förtöjningar
Det är hög tid att se över sina förtöjningar. Det har redan
blåst en hel del och påfrestningarna är stora. Se till att ni
har rejäla dämpningar både i för och akter samt att ni har
två fendrar på varje sida av båten. Fendrar är speciellt viktigt att ni som ligger på A-bryggan ser över då ni ju har en
båt som ligger bredvid utan bom emellan.
Parkering i hamnen
Och så detta eviga tjatande om att parkering inte är tillåten i
vändplanen och vid gångvägen i hamnen. Givetvis får ni ha
bilen stående en stund (dock inte i vändplanen) för på- och
avlastning. Däremot är det inte tillåtet att parkera bilen och
sedan åka ut med båten. Tyvärr har det slarvats med detta
en hel del under säsongen. Vi får inte glömma att vår båtklubb är belägen i ett naturreservat och om vi inte respekterar detta så kanske vi inte får köra ner med våra bilar över
huvud taget.

HAMNKAPTEN TYCKTE
DET VAR DAX MED NYA
KLÄDER.

Varvsplatser
Anmälan för varvsplats har fungerat bra och de som anmält sig har fått plats. Vi har en reservlista
för de som ”glömt” att anmäla sig till varvet och dessa kommer att kontaktas efter den 1 september
oavsett om de får plats eller inte. Information för nya medlemmar om rutinerna vid upptagning
på varvet hålls den 5 september kl. 19.00 i hamnen.
Varvslappar
Varvslapparna kommer att delas ut på hamnkontoret tidigast 12 september mot uppvisande av
gällande båtförsäkring..
Härtstartare
Hjärtstartaren som tidigare fanns bakom glasrutan på hamnkontoret är nu flyttad till klubbhuset. Nu
är den lättåtkomlig för alla om olyckan skulle vara framme. Informationsblad om hjärtstartaren sitter
på väggen ovanför startaren.
Sommaren som varit
Som tidigare nämnts så har det varit en fantastisk sommar. Det har varit full aktivitet i hamnen med
mycket medlemmar som kommit ner för att grilla eller ta en fika. Sammanhållningen i klubben är
mycket god och det finns alltid någon att ”snacka lite skit” med.
Hälsningar Anitha, hamnkapten
Information från ordförande på IRS (varvet)
Avseende blästring av båtar har IRS styrelse beslutat att skjuta ansökan om LOVA-bidrag på framtiden, detta på grund av att Transportstyrelsen skall komma med nya riktlinjer 2020.
Listor för tidsbokning för upptagning av båtar läggs i vaktkuren på varvet den 13 september.
Se till att ni har rätt typ av bockar och stöttor som är anpassade för er båt. Glöm inte att ta med
varvslappen (som du har fått av hamnkaptenen) till upptagningen.
Första sjöupptagningen är den 27 september och den sista är den 21 oktober.
Läs mer om IRS varvet här http://irs-varv.se/
Benny, ordförande IRS
INFORMATION FRÅN HOLMEN
En fantastisk fin sommar har det varit och holmen har
varit välbesökt av medlemmar samt båtägare från andra klubbar som gillar vår holme. En av helgerna så var
det ca 20 barn på bryggan, mycket bad från vår brygga
blev det. För dig som vill ro ut och fiska har vi nu en
eka som ligger fastlås i vassen (öppnas med din klubbnyckel) och årorna finns i storstugan. Bävrarna som har
huserat på ön verkar ha gett sig av.
Vi har införskaffat en ny grill till ön, tänk på att endast
använda kol i grillarna.
Våra stugor har varit uthyrda flitigt. Vi har köpt in en ny
spis som ska installeras, även ett nytt kylskåp till en av
stugorna.
Vill passa på och tacka alla medlemmar som varit på
ön under sommaren och tagit hand om och vattnat
örtbåten, blommor, samt klippt gräs och hållit iordning
och tagit hand om bryggorna när det blåste starkt. Har
du tips på något eller om något saknas så maila gärna
ofogde@gbs.nu.
Hälsningar Öfogde Tommy, samt vice öfogdarna
Jonny och Kaj.

VAKTCHEFEN INFORMERAR
Vakthållningen rullar på och det fungerar mycket bra med
vakthållningen i hamnen. Vaktpassen och arbetspassen är i
skrivande stund fulltecknade men det kan dyka upp luckor när
medlemmar lämnar klubben och då inte behöver göra sina
kvarvarande vaktpass/arbetspass.
En påminnelse till alla medlemmar att vi har övervakningskameror som
filmar i hamnen. Skulle det ske någon händelse som polisanmäls, stöld
eller liknande, så måste styrelsen få veta detta snarast för att kunna se
om händelse fastnat på film samt spara filmen som bevis, så att polisen
kan ta del av den. Filmen lagras en vecka, sedan spelas den över.
Blir ni utsatta för något brott i hamnen, meddela Styrelsen.
Vakten på varvet kommer alla kunna boka i basken under
november månad, info om detta kommer.
Vi har i år vaktperioden 26 mars - 18 maj på varvet. Vaktpassn endast mellan kl 21.00-03.00 och
endast 2 vakter per kväll/natt.
För att kontakta oss skicka gärna mail eller sms förutom vid akuta skäl så ring våra nummer
Roger 0709 -927857, Manu 0704679076
Årets lejdvakter är; Håkan Rydeberg 070-6397888, Göran Ekskog 073-6332845
Lennart Karlsson 073-9731236, Jan Thylin 070-5454059,
Kay Österberg 070-4993975, Laroslav Kharlamow 070-7873115
Tommy Mörth 073-9731188

Många tillstånd, flera ansökningar många myndigheter,
många förvaltningar- när det gäller miljön tar det tid.
INFO OM MILJÖ
I förra nyhetsbrevet informerade vi om det påbörjade
arbetet med en ny avloppslösning i hamnen. Sedan
dess har vi anlitat en konsult som hjälper oss med
”kunnande” för planering och projektering. I dagarna
har vi också lämnat in en ansökan till Stockholms
stad för att få tillstånd att lägga ned avloppsledning i
sjön och ”under” Maltesholmsbadet.
Om allt går i lås, inklusive finansiering, kan arbetena
påbörjas senare i höst eller mer troligt till våren. Där
har du som har kompetens eller kontakter inom
vvs, grävning eller annat som kan behövas möjlighet att medverka i arbetet och bidra till att hålla
kostnaderna nere. Hör av dig till mig eller till Camilla.
Hälsningar Lars-Åke miljöansvarig

INFO FRÅN KASSÖREN
Vår ekonomi ser bra ut tack vare att ni medlemmar godkänt de ökade kostnaderna. Vi har
nu fått veta att det kommer bli moms på våra båtplatser men vi har inte sett några fakturor
med detta ännu. Inför nästa år kommer vi behöva dra åt ”svångremmen” i vår budget för att
kunna betala de kostnader som kommer uppstå i samband med vår nya avloppslösning. Vi
kommer dessutom vara tvugna att ta ett lån för detta. Mer information kommer om detta.
Swishen i vår klubb är ett företagsnummer och de pengar som kommer in hamnar direkt på
vårt bankkonto och redovisas i vår Resultat och balansrapport .
När ni betalar med swish är det viktigt att ni uppger ert namn samt vad ni betalar i meddelandet,
är det stugorna på holmen så skriv även datum.
Kom ihåg att betala in din faktura för varvet senast den 31 augusti.
Hälsningar kassör Ann

VILL DU VARA MED I STYRELSEN?
Vi söker just dig som har lust att hänga med oss i styrelsen och gillar att göra det där lilla extra.
Inom styrelsen är vi i stort behov av en ny suppleant och funktionärsroll är klubbmästare.
Vad gör en klubbmästare? Huvudsaken är att se till att det är schysst i klubbhuset samt vara
ansvarig för våra klubbaktiviter alltid med stöd av andra i styrelsen/medlemmar.
De klubbaktiviter som är; VIP-öppning, försommarfest, gemensamm grill o kräftknytis, adventsfikaoch årsmöte.
De andra åtagande är att vara med vid öppning och stängning av hamnen för att hålla i städarbetspassen.Vara ansvarig för att boka styrelsens planeringsdag.
Inköp av konsumtionsartiklar och inredning till hamnen och klubbhuset (det mesta beställs och
levereras). Styrelsen har möte en gång i månaden (ej juli) och till dessa möten under båtsäsongen ser klubbmästaren till att det finns något enkelt att äta.
Vi ser verkligen framemot att just du hör av dig, vill du veta mer eller är du intresserad
kontakta valberedningen.
Denise 073-7097530 eller Lalle(Michael) 073-0436390
BÅT SAKNAR ÄGARE
I slutet av säsongen
kommer båten att
slängas om inte ägaren ger sig till känna,
kontakta Benny eller
Anitha om det är din.

Grattis till er som
fyllt jämnt under
sommaren, hipp
hipp hurra

YumYum &
Niklas R.

INFO FRÅN STYRELSEN
ÖN- När det gäller båtar som ligger förankrade längs med bryggan så ber vi er att lägga er på
boj eller ankare- Flera medlemmar har i år vänt när de har sett att att de ligger båtar längs med
bryggan och tycker då att det inte finns plats att lägga till.
SKÅP- Nu när hamnen stängs så ber vi dig att tömma ditt skåp och ta bort låset. Vi kommer
knippsa alla lås vid VIP öppningen. Skåpen är säsongshyrda och är först och främst till för medlemmar med öppna båtar samt båtar med bojplats. Inför nästa säsong får alla boka sitt skåp på
VIP öppningen i mars och skåpen kommer sedan att delas ut i turordning.
FLYTVÄSTAR- Vi tillhandahåller låneflytvästar till medlemmar för att användas över dagen. Vi ser
gärna att flytvästarna återlämnas.
GÄSTER HOLMEN- Till holmen är alla gäster välkommna i mån av plats, i år har det varit många
besök från andra båtklubbar och flera har frågat ang betalning. Vi har inte hängt upp information
om detta ännu på holmen men det kommer, alla gäster som anlägger på holmen dag/ natttid bör
betala 100 kr till vårt swishkonto 123 671 46 61.
HUNDAR- Som ni vet har vi alltid haft en regel om att hundar ska vara kopplade. I år vill vi uppmärksamma alla på att det verkligen är ett krav att de är kopplade i hamnen och på ön. Får styrelsen vetskap om att hunden ej är kopplad kommer det att skickas en varning till medlemmen.

Kom gärna på Grill och kräftknytis i
hamnen nu på lördag 25 augusti.
Närmaste viktiga datum
Augusti
25 augusti gemensam grill/kräftfest, knytkalas, kl 18:30.
31 augusti sista dag för inbetalning av varvsavgifter om du fått en plats på varvet.
September
5 september Information om upptagning och varv, kl 19 i klubbhuset.
12 september arbetspass i hamnen
13 september Upptagningslistor sätts upp på varvet.
27 september Första upptagningen
Oktober
6 oktober Stängning av holmen. Arbetspass samling kl 9 i hamnen
17 oktober sista onsdagen som hamnkontoret är öppet för säsongen
22 oktober Sista upptagningen
27 oktober Stängning av hamnen
November
5 november Bilgrinden på varvet låses
10 november Arbetspass städning av varvet kl 9-13
15 november Inga båtar får vara kvar i hamnen

KONTAKTUPPGIFTER
STYRELSEN
			
Ordförande Camilla Gabrielli
ordforande@gbs.nu
Kassör
Ann Ståhl
kassor@gbs.nu
Sekreterare Ulrica Lyhnakis
sekreterare@gbs.nu
Hamnkapten Anitha Strömberg
hamnkapten@gbs.nu
Hamnfogde Daniel Lennmark		
Miljöansvarig Lars-Åke Bäckman miljo@gbs.nu
Öfogde
Tommy Mörth
ofogde@gbs.nu
VaktChef
Roger Fransson
vaktchef@gbs.nu
Dataansvarig/vice vaktchef Manu Uniyal		

0709- 921481
0730-66 86 41
0707-348389
0708-588 532
0709- 580 427
0733- 864620
0739-731188
0709 -927857
0704- 679076

FUNKTIONÄRER				
Vice Hamnkapten Benny Ryttervik
vhamnkapten@gbs.nu
vice öfogde
Jonny Groth
vofogde@gbs.nu
vice öfogde
Kay Österberg		
Varvsansvarig
Bob Östman
varvsansvarig@gbs.nu
Webbmaster
Suzanne Frejd
webbredaktor@gbs.nu
Valberedning
Michael Karlsson valberedning@gbs.nu

0727-011114
0706-702 349
0704-993975
0704-388714

- Du som är ny medlem kom ner den 5 september
kl 19.00 till hamnen för info om varvet.

Hälsning från en av GBS grundare- Sam som idag är 83 år och är ensamseglare. Han
träffade en av våra medlemmar Hans på Björkskär.

