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Det är aldrig lugnt en stund och ….
Som ordförande i denna fantastiska klubb med härliga medlemmar, har man aldrig en lugn stund, vare sig det är
sommar eller vinter. Och det är inte enbart pga frågor från er medlemmar som det tar ens tid, utan det är många
frågor samt lagar och krav från myndigheter som påverkar mitt arbete.
Jag har nu varit ordförande i sex år och tackar er alla som gett mig det förtroende, jag hade tänkt att vara
ordförande i två år, men som ni ser är jag kvar ännu 😊😊
I år har det varit mycket arbete med att få fram ett bra förslag för vårt avloppssystem, miljöfrågor generellt är det
som är störst på agendan när det gäller båtlivet. Jag försöker också med kommunen att få till ett nytt arrendeavtal
och även få vetskap om hur det blir med momsen. Men som ni alla vet så är det långa och många turer med
myndigheter och man slängs från den ena till den andra och ingen vill ta ansvar, så vi får helt enkelt vänta in svar
när det är klara och överens, och inte lägga ner för mycket energi på spekulationer eller försöka få svar. Vi får köra
på som vanligt tills vi har fått besked. GDPR har också tagit tid , vår båtklubb ska vara stolta att vi är den enda av
IRS båtklubbar som tagit fram riktlinjer, TACK FÖR ATT NÄSTAN ALLA AV ER SKICKAT IN UNDERSKRIVET
NYTTJANDE OCH MILJÖAVTAL.
OBS! Ni som inte skickat in era avtal kommer att bli kontaktade inom kort och ni måste då skicka in avtalen
underskrivna omgående när ni blir kontaktade. Finns inget avtal underskrivet vid
Jultomten och
sjösättning så kommer inte båten kunna vara i hamnen.
Lazaroff- 2017
Här kan du hämta Nyttjanderättsavtal-2018
Här kan du hämta Miljöavtal 2018
Samt avtal för Delägar-och familjemedlemskap Nyttjanderättsavtal 2018
Måste tyvärr meddela med sorg i hjärtat att i år ställer vi in adventsfikat och
jultomten. Vi har ingen i styrelsen som kan ta ansvar för denna dag eftersom vi inte
fått tag på någon klubbmästare detta år. För oss i styrelsen som har många uppdrag
med vår funktionärsroll eller styrelseroll innebär att tid saknas. Vi hoppas på att
detta ska lösas tills nästa år. Du som medlem vill väl att vi fortsätter med
klubbaktiviteter så någon av er härliga själar kommer säkert vilja vara
klubbmästare nästa år.
BOKA ONSD 23 JANUARI- då nalkas Årsmöte och då vill jag se er alla kl 18.30
i Hässelbygårdsskolans matsal. Viktiga frågor tas upp, mer info kommer. Du
som ska bli invald som ordinarie medlem bör komma.
MOTIONER OCH ANDRA FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG senast 5
till styrelsen.

december

TACK FRÅN ORDFÖRANDE CAMILLA GABRIELLI, ordforande@gbs.nu,

Till Minne av Åke Olsson
MEDLEM OCH FD HAMNKAPTEN ÅKE OLSSON
En av våra medlemmar, Åke Olsson, har avlidit under sensommaren.
Åke var medlem i Grimsta Båtsällskap sedan 1966. Under åren 2002-2008
var han hamnkapten. Han var en spänstig person och promenerade från
Jakobsberg i stort sett varje dag under sommarsäsongen
Åke var en stor djurvän och hade en kråka som kallades ”Gustav” i hamnen som
satt och väntade tills han kom och matade den med korv.
Vi minns Åke som en hjälpsam, kunnig och trevlig medlem och hamnkapten.

.

INFO FRÅN VAKTCHEFEN
Nu är vaktsäsongen i hamnen slut. Vakthållningen där har fungerat mycket bra. Det som väntar
oss nu är vakten på IRS, för de av er som har er båt där. Vi har 47 vaktdagar vi ska sköta, vilket
innebär 94 vaktpass. Vår vaktperiod börjar den 26 mars och slutar den 18 maj.
(I vaktperioden ingår påskhelgen, valborgsmässoafton och 1:a maj, men dessa dagar är
vaktbefriade)
Från och med den 1 december till den 15 december kommer bokningen av vakthållningen på
IRS vara öppen i BAS-L för er som har båt på varvet. Först till kvarn gäller, därför är det viktigt att
ni har era inloggningsuppgifter till BAS-K så att ni kan logga in och boka själva.1st vaktpass /båt
på varvet är det som gäller för båtägare, alltså om ni har 2 st båtar på varvet så gör ni två vaktpass.
Om ni inte har bokat vaktpass den 16 december så kommer vi som ansvarar för vakthållningen att boka er
på de pass som fortfarande finns kvar.
Hälsningar Vaktchef Roger Fransson
VALBEREDNINGEN
Vill du göra nytta för klubben och alla båtgrannar,
kontakta valberedningen som söker med ljus och lykta
efter styrelsemedlemmar.
Denise 073-7097530 eller Lalle(Michael) 073-0436390

Från kassören.
Det börjar dra ihop sig för årsbokslut. Den 30 november är sista bokföringsdagen.
I mitten av dec har jag flaggat för revisorerna att det är dags att fullgöra sina åtaganden.
Mer detaljer om ekonomin kommer på årsmötet. Missa inte din faktura på båtplats och
medlemsavgift som kommer i början av december, håll koll i mailen.
Hälsningar kassören Ann Ståhl

INFO FRÅN HOLMEN

Efter en härlig och mycket varm säsong så har nu holmen
stängt, och bryggorna är fastspända för vintern. Om du mot
förmodan har dina vägar förbi holmen under vinter till sjöss
eller via isen, tacksam om du kollar in bryggorna och
meddelar hur läget är.
Under säsongen har vi införskaffat en ny spis som ska
installeras. De båda stugorna har fått nya kylskåp, inför
kommande säsong kommer en del annat införskaffas till
stugorna. Duschen som vi har bakom klubbhuset har varit väl
använd denna sommar, inför nästa säsong kommer något typ
av skydd installeras. På holmen finns nu en roddbåt som alla
kan använda fastlåst med hänglås och din nyckel till
klubbhuset funkar till låset, årorna finns i klubbhuset.

ÖFOGDE TOMMY I FARTEN

Vad tycker du behövs på holmen, hör av dig så får vi se vad
vi kan göra.
Ha nu en härlig vinter, hälsningar från öfogdarna

INFORMATION FRÅN HAMNKAPTEN
Lågt vattenstånd
Under sensommaren och nu på hösten är det extremt lågt vattenstånd i Mälaren vilket säkert de flesta av er har
uppmärksammat. Det har bland annat medfört att de medlemmar som ligger vid A-bryggan har haft lite problem. Vi
vet inte riktigt vad det låga vattenståndet beror på då man från Stockholms stad lämnat lite olika besked. Vi hoppas
att detta rättar till sig till nästa säsong.

Varvslappar
Tyvärr så har det fungerat lite si och så med hämtning av varvslappar i hamnen. Vi ber er att inför nästa säsong
hålla bättre koll på när lapparna finns att hämta i hamnen samt att ni ska ha med er gällande båtförsäkring att visa
upp. Om ni inte har lappen med er till varvet när båten skall tas upp kommer ni inte att få båten upptagen.

Underhållsarbete i hamnen
Diverse underhållsarbeten fortlöper och kommer att göras i hamnen även sedan vi har stängt för säsongen.

Hyr du skåp i hamnen för säsongen?

Jag vill uppmärksamma er på att ni måste tömma era skåp i hamnen och ta bort låsen. Från och med nästa säsong
måste ni anmäla på nytt om ni önskar hyra ett skåp. Det kan göras i samband med att man skriver upp sig på vaktoch arbetspass i hamnen i mars månad. De lås som sitter kvar i vår kommer att knipsas av. Vi är tyvärr tvungna att
göra så här då det är oreda med skåpen och vi inte vet exakt vem som har vilket skåp. Anledningen till det är att
man bara tagit ett skåp och satt dit ett lås utan att anmäla det till hamnkapten.

Stängning av hamnen
Den 27 oktober hade vi det sista arbetspasset i hamnen för i år och 14 glada medlemmar deltog. Nu är våra två
båtar på land och det är städat i klubbhuset m.m. Nu är GBS vimpel halad för i år och hamnen är stängd.

Kvarvarande båtar i hamnen
Du som har din båt kvar i hamnen, tänk på att den måste vara borta senast den 15 november.

Ska du sluta i klubben
Du som vet med dig att du inte ska ha din båtplats kvar nästa säsong får gärna kontakta hamnkapten senast den 1
december. Det underlättar att vi vet det innan räkningarna för nästa år skickas ut.

Information från ordförande på IRS (varvet)
. har köpt in en hjärtstartare och denna finns i vaktlokalen.
IRS

Pallningsvirke till varvet
Flera medlemmar har kommit till varvet utan att ha rätt pallningsvirke för sin
båt. Detta medför förseningar vid upptagningen. Vi ber er att delta på det
informationsmöte som vår varvsansvarige har i hamnen varje höst om ni inte
vet vad som gäller. Information om pallningsvirke finns också att läsa på IRS
hemsida.

Traktorförarna
Olyckligtvis så var det två av tre traktorförare som pga av sjukdom inte kunde
delta i båtupptagningen i år. Vi har dock haft tre nya förare, två från GBS och
en från Kvarnviken, och det har fungerat mycket bra
Hamnkapten Anitha och vice hamnkapten Benny tackar för denna säsong.
Vi ses till våren.

Hur gör man en
Selfie?
Undrar Benny 😊😊

INFORMATION FRÅN MILJÖANSVARIG
Hamnens avlopp
Vi jobbar på med en ny avloppslösning i hamnen och en ansökan om s.k. vattenverksamhet har lämnats in till
Länsstyrelsen.
I dagarna kommer också ett beslut från kommunen om hur vi får dra avloppsledningen och det lutar åt att det blir
alternativet som kräver mest grävning på land. Beslutet ger oss ett bättre underlag att räkna på kostnaderna och till
årsmötet i januari bör vi kunna presentera en kalkyl för projektet.
Lars-Åkes årslopp för Miljön

Lars-Åke

Miljöförvaltningen

Stadsdelen

Exploateringskontoret

Stadsbyggnadskontoret

Stockholmsvatten

Länsstyrelsen

Mål, äntligen avlopp

Banklån

Entreprenörer

Medlemsmöte

Idrottsförvaltningen

Stadsmuseet

Giftfri båtbotten
Inför vårrustningen är ett tips att läsa Transportstyrelsens skrift ”Giftfri båtbotten – så här gör du”.
I den kan du läsa om regler för färganvändning och få konkret vägledning om metoder för att ta bort befintlig
giftfärg.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-ochrapporter/Publikationer/Sjofartspublikationer/Fritidsbatliv/giftfri-batbotten/
Hälsningar Miljöansvarig Lars-Åke

INFO FRÅN STYRELSEN/sekreterare
Som ni alla har läst om så ber vi er för sista gången för att skicka in era underskrifter på miljö och
nyttjanderättsavtalen. Jag jobbar nu för fullt med att påminna er som ej ännu har gjort det ännu och vill att ni skickar
in det påskrivna avtalen till sekreterare@gbs.nu. Har ni ej tillgång till skrivare så hör av er till mig så får vi ordna det
på något sätt. Gå gärna i klubbens system och se att era kontaktuppgifter stämmer så att när vi vill nå er kommer
det till rätt person.
Hälsningar från sekreterare Ulrica Lyhnakis

Närmaste viktiga datum:
NOVEMBER
5 November Bilgrinden låses på varvet
10 November Arbetspass: Städning av varvet 9-13
15 November Inga båtar får vara kvar i hamnen.

DECEMBER
I Början av december skickas faktura för medlemskap och samt för båtplats
5 December Motioner och förbättringsförslag skickas in till styrelsen

JANUARI 2019
23 januari Årsmöte i Hässelbygårdsskolan kl 18.30

