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INFORMATIONSBREV NR 2 -2019
N59 21,2’ E17 50,5’
INFORMATION FRÅN ORDFÖRANDE
Välkomna alla nya som gamla medlemmar till en ny båtsäsong.
Nu har vi äntligen öppnat både hamn och holme. Hamnkapten och vice hamnkapten jobbar hårt för att få
allting att flyta och fungera i hamnen. Alla har sina önskemål om båtplats och det är inte alltid lätt att
erbjuda den exakt rätta platsen. För GBS båtklubb är det viktigaste att våra platser är uthyrda om inte
alla platser är fyllda så innebär det att vi måste höja avgifter. Det är ett pusslande för hamnkaptenen att
lyckas och vår hamnkapten Anitha gör det fantastiskt bra.
Ni har säkert sett hur hemskt det har blivit bredvid klubben nu när det tagit bort en massa träd och man
ser dessutom rakt in i hamnen, tycker ni att det ser hemskt ut så får ni som medborgare klaga hos
trafikverket. Vi kommer införskaffa insynsskydd.
Vi i styrelsen sitter med tunga och tuffa utmaningar detta år som är;
-Ta fram en plan till medlemmar för utfasning av båtbotten färger
- Deklarera enligt skatteverkets regler, då vi inte är en ideell allmännyttig förening, vi
uppfyller inte alla kriterier.
- Vi måst ansöka om att bli momspliktiga och bokföra med momsavdrag etc.
- Många kontakter med myndigheter för att få till rätt dokument
- Förhoppningsvis påbörja avloppsarbete
Vid vårt senaste medlemsmöte så godtog ni medlemmar att vi i styrelsen får ta ett lån för att ombesörja
avlopps arbetet samt att vi ska få låna de pengar som ni lagt som depositionsavgift vid inträde i klubben,
ni gav oss också tillåtelse att bestämma vilken entreprenör vi vill anlita för avloppsarbete. Vi kommer att
hålla er informerade om löpande om detta.
Vill tacka alla i styrelsen som gör ett superjobb och lägger ned så mycket egen tid.

Är du intresserad av att veta vad som händer i båtlivet kan du alltid gå in på batunionen.se eller
http://www.smbf.org/

Vill ni ha tag i mig på dagtid är det alltid bäst att ni mailar till ordforande@gbs.nu, har inte möjlighet att
svara i telefonen på dagtid, skicka ett sms går också bra till 0709-921481.

Viktiga kommande datum
22 maj kl 18.30 informationsmöte för nya medlemmar
1 - 15 juni - Anmälningslista för vinterplats på varvet, hängs upp i klubbhuset
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15 juni har vi årets försommarfest, anmälningslista kommer att finnas i hamnen samt en digital
anmälningslänk.

TÄVLINGAR
Fisketävling
I år kommer vi ha två tävlingar, en fisketävling som pågår under säsongen. Vi kommer att ha två klasser.
Ungdom upp till 15 år och en vuxen klass. Tävlingen pågår fr.o.m den 1/6 t.o.m den 29/9.
Vi tävlar om största fisk i tre kategorier, gädda, gös och abborre.
Fångad fisk skall mätas och vägas.
Bild på fångsten skickas till webbmaster@gbs.nu
Vi ser gärna att ni tillämpar Catch & Relice om det är möjligt. 1:an, 2:an och 3:an i varje klass får till
årsmötet välja pris vid ett prisbord. Vill du veta mer kontakta Jonny Groth på 070-6702349

FOTOTÄVLING
En fototävling kommer också att pågå under säsongen, du fotar och skickar in din bästa sommarbild och
skickar till webbmaster@gbs.nu med ditt namn och om du är vuxen eller ungdom.
Vi har 2 klasser: Ungdom upp till 15 år och en vuxen klass. Webbmaster lägger ut
bilden utan ditt namn, medlemmarna får gilla bilden, mest likes gör att bilden vinner, det är både 1:a, 2:a
och 3:a pris vilka kommer kåras på årsmötet.

Inbjudan till tv-inspelning
Vi har alla blivit inbjuda till att delta som publik för programmet BYTT ÄR BYTT.
Ni kan läsa mer på bifogat blad.

Väl mött på sjön Camilla Gabrielli, ordförande.

INFORMATION FRÅN KASSÖREN
För första gången måste Grimsta Båtsällskap deklarera enligt skatteverkets regler, då vi inte är en ideell
allmännyttig förening. Dock är vi fortfarande en ideell förening med viss skyldighet som att deklarera samt
redovisa moms.
Klubben kommer att ta hjälp av revisionsfirman BDO som SMBF anlitar som sakkunniga i alla dessa
frågor rörande båtklubbarnas överlevnad.

Ann Kassör

INFORMATION FRÅN HAMNKAPTEN
Äntligen är båtsäsongen här och hamnen är öppen och redo för att ta emot alla
medlemmar.

GBS-nytt nr 2-2019

Sida |3

Vi har haft två arbetspass under april. Den 13 april ar det öppning av hamnen där allt som behövs för att
hamnen ska fungera fixades till. Arbetspasset avslutades som det brukar med att hamnkapten omgiven
av de som deltagit i arbetspasset hissade GBS- vimpeln.
Arbetspasset den 17 april ägnades till största delen åt att byta ut ett antal bojar/flottörer som tagit skada
under vintern. Även en räddningsstege på D-bryggan justerades för att sitta fast bättre.

NYA MEDLEMMAR
Vi har fått 11 nya medlemmar hittills i år och håller fortfarande på med erbjudanden till de som står i vår
kö.

HYRA SKÅP
Som ni säkert vet så finns det skåp att hyra för 100 kr/säsong. Det finns några lediga så om du vill hyra
ett skåp meddela hamnkapten. Skåp nr 8 har vi klippt upp låset på då vi inte vet som satt dit ett lås.
Tillhörigheter som fanns i skåpet finns att hämta hos hamnkaptenen.

NÅGRA ORD FRÅN HAMNKAPTENEN
Tiden går fort och nu är jag inne på min andra säsong som hamnkapten. Det har varit ett roligt år där jag
lärt mig en hel del och inte minst haft förmånen att träffa många av er medlemmar. Det roligaste med att
vara hamnkapten är mötet med nya och ”gamla” medlemmar. Fd. hamnkapten Lasse finns fortfarande
som stöd när det är något jag behöver fråga om. Vice hamnkapten Benny är den som sköter det mesta
av det praktiska arbetet i hamnen och har kunskap om det mesta. Stort tack till er!

Anitha, hamnkapten GBS

VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN HAMNKAPTEN ANGÅENDE VARVET
Vinterplats
För att få en plats på varvet måste du teckna dig på en lista som ligger i klubbhuset i hamnen. Listan
kommer att finnas på plats från den 1 juni till den 15 juni. Vi behöver uppgift om verklig längd på
båten, inklusive badbrygga/peke, och båtbredd. Vi behöver också uppgift om båten ska stå på trailer på
varvet. Klubbens yta på varvet är begränsad. De som anmäler sig sent riskerar att få köa till
reservplatser eller måste se sig om efter alternativ vinterförvaring. Betalningsavi skickas ut till dem som
får plats och vi meddelar de som eventuellt inte får plats. För dig som vill anmäla varvsplats via dator
kan du göra det här via denna länk just nu är den stängd kommer att fungera .fr.o.m den 1 juni
http://simplesignup.se/private_event/152438/dd6ec50a54

Info från IRS varvschef
Samtliga båtar ska vara borta från varvsområdet senast söndagen den 19 maj. Båtar som finns kvar på
området efter detta datum kommer att flyttas ut på gatan och båtägaren kommer inte att få ha sin båt på
IRS område hädanefter. De som väljer att ha sin trailer på varvsplan under sommaren skall ställa denna
högst upp till vänster, sett från sjön. De trailers som förvaras tomma på området skall vara borta senast
den 15 september. Trailers är välkomna tillbaka när trailer har en båt på sig.
Det har tyvärr skett ovanligt många motorstölder på varvet under året. IRS styrelse jobbar just nu med
försäkringsbolagen för att se om vi kan få ekonomiskt bidrag för att förbättra säkerheten på varvet.

Benny, varvschef IRS
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INFORMATION FRÅN KLUBBMÄSTAREN

Det är dags för båtklubbens årliga försommarfest!
Den 15 juni är båtklubbens medlemmar välkomna på mat & dryck, kaffe & efterrätt.
Vid ankomst får varje gäst en matbiljett, en vinbiljett (ett glas) och en ölbiljett (en öl).
Vill man ha mer alkohol att dricka, går det bra att ta med sig.
Vi bjuder även på läsk, vatten och alkoholfri öl.
Tävlingar, lekar, musik & dans under kvällen.
Vill man ta med sig en gäst/gäster är de också välkomna, då betalar varje vuxen 200:- samt 50:- för
barn.
Man betalar då via swish på 123 671 46 och skriver ”försommarfest” och sitt namn och antal gäster.
Datum: 15 juni,
Plats: Grimsta båtklubb
Tid: 17.00
Anmälan till festen görs i senast 31 maj.
Anmäl dig gärna på https://simplesignup.se/private_event/152428/f4f907d3a4
eller på anmälningslista i hamnen
Du fyller också i om du önskar grillbricka eller vegetarisk bricka.

Klubbmästare Bengan

INFORMATION FRÅN VAKTCHEFERNA
Nu är vaktsäsongen i hamnen igång för fullt. Vaktlistan är nästan fulltecknad, men vi har några luckor,
närmare bestämt 10 singelpass och 3 dubbelpass. Vi hoppas kunna lösa detta med nya medlemmar
under säsongen.
I övrigt vill jag bara påminna om att övervakningskamerorna spelar in dygnet runt, för vår säkerhet.
Skulle det hända något, stöld eller liknande, så hör av er snarast till styrelsen. Vi ser då till att filmen
sparas.

Manu och Roger Vaktcheferna

INFORMATION FRÅN HOLMEN
Nu har holmen öppnat och det går bra att boka stugor eller bara åka dit med båten.
Bryggorna har tagit en del stryk denna vinter så lite arbete har behövts göras, Kaj vårt snickarproffs har
snickrat ny landgång och håller på med en del lagning av bryggorna.
Under vintern så var öfogden ute på ön och tog ner ett av träden som bävern gnagat på, detta ska under
säsongen klyvas och bli till ved.
Jobb som kommer att göras under säsongen är målning av små stugorna mot sjösidan samt målning av
plåttaket.
Fixa stuprännorna.
Utedasset ska målas om invändigt sedan ska alla vita knutar målas på huset.
Däcket ska oljas likaså småstugornas däck.
Blommor kommer planteras samt lite kryddor och grönsaker.
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Ett skydd kommer sättas upp vid duschen.
Vi har införskaffat en del nya madrasser samt nya överdrag. En liten utegrupp till varje stuga finns nu
också. Jonny G har skänkt oss en ny bra dammsugare samt gräsklippare. En del verktyg har köpts in.
En helt ny spis finns på plats, obs med vanliga spisplattor. Elektrikern ska göra lite små jobb på ön med
vår belysning etc. En lathund för holmen har tagits fram och den bifogas med GBSnytt och kommer att
ligga på hemsidan.
Hoppas på att få träffa er alla i sommar!

Öfogdarna Tommy, Jonny och Kay

INFORMATION FRÅN MILJÖANSVARIG
Arbete fortskrider med avloppslösning, dock långsamt pga. av att div. instanser inte skickar de
dokument vi behöver. Vi väntar fortfarande in dokument från idrottsförvaltningen. Låneansökan
eller om det blir checkkredit är inte ännu inte klar- Vi kommer informera löpande om vad som
händer inom avloppsområde.
Vi har också stött på patrull från Stockholm vatten och avfall som är ansvariga att tömma vår
septitank, chaufförerna som de anlitar vill inte backa de 300 meterna pga. arbetsmiljöverkets
lagar.
Har nu inlett en dialog med dem och se om vi kan komma överens, kan vara så att vi måste
minimera tömningarna och detta kommer då innebära att toaletten kommer endast vara öppen
vissa tider.
Återkommer med information om detta.
Båtbotten
”Miljö- och hälsoskyddsnämndens målsättning är att samtliga båtar som har hemmahamn i
Mälaren ska vara sanerade från biocidfärger till utgången av år 2020. Båtklubbar behöver
upprätta en skriftlig utfasningsplan där det ska framgå olika åtgärder för att totalt fasa ut otillåtna
färger. Båtar med TBT på skrovet ska prioriteras i utfasningen på grund av ämnets farlighet.”
Skrift från Miljöförvaltningen rådgivande referensvärden för utfasning av biocider.
Du som vill veta värden på din båtbotten och hade din båt på varvet under vintersäsongen 2016
när samtliga båtbottnar röntgades via ett forskningsprojekt, vi har fått tillgång till de värden de
kom fram till. Kontakta GBS miljöansvarig Lars-Åke Bäckman, miljo@gbs.nu

INFO FRÅN STYRELSEN/SEKRETERAREN
Påminner er att gå in i vårt system och se så att era kontaktuppgifter stämmer när vi skall få ut
information till er från klubben.

Närmaste viktiga datum:
Maj
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13 Styrelsemöte i hamnen
15 Arbetspass (8 st) i hamnen kl 18
18 Arbetspass (8 st) på holmen samling kl 9 i hamnen åter cirka kl 15
19 Sista sjösättningen
22 Info för nya medlemmar i hamnen kl 18:30
24 Arbetspass Städning av varvet. (10 st) kl 18-20
25 Arbetspass (8st) på holmen samling kl 9 åter cirka kl 15

Juni
1 – 16 Ansökan om varvsplats finns i klubbhuset
10 Styrelsemöte i hamnen
12 Arbetspass (4 st) i hamnen kl 18
15 Arbetspass (4 st) på holmen samling kl 9 i hamnen åter cirka kl 13
15 Arbetspass (2 st) inför försommarfest kl 11-15 (dukning, dekoration, fixa sallad etc)
15 Arbetspass (2 st) under försommarfesten kl 18-22 ( hjälpa till med diverse)
15 Försommarfest i hamnen
16 Arbetspass (4 st) i hamnen, städning etc efter festen kl 12
30 Avisering av varvsplats skickas ut.

Juli
Semester under juli månad är hamnkontoret stängt. Styrelsemedlemmar har telefonjour, anslag sätts
upp i hamnen vem som kan kontaktas
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