
 
 

 
 
 
 
INFORMATIONSBREV NR 3 -2019 N59 21,2’ E17 50,5’  
 
INFORMATION FRÅN ORDFÖRANDE  
 
Sommaren	går	fort….		
Den	här	augusti	månaden	har	känts	som	höst,	men	vi	har	två	månader	kvar	innan	våra	
båtar	måste	vara	uppe	på	land.	Första	upptagningen	är	den	26	september	och	sista	
upptagningen	den	21	oktober.	Du	kan	alltid	läsa	på	IRS	hemsida	om	vad	som	gäller	för	
upptagningen	http://irs-varv.se/		
	
Det	händer	mycket	runt	omkring	vår	klubb	med	ombyggnationer,	rördragning	etc.	
Stockholm	vatten	lägger	sitt	rör	under	andra	veckan	i	oktober	och	då	kommer	farleden	
vara	avstängd	under	ca	tre	dagar.		
 

MILJÖ	
Vad	händer	med	vårt	avlopp?		
Vi	kommer	under	förstaveckan	i	september	lägga	avloppsröret	som	ska	dras	ända	till	
Hässelby	strands	båtklubb-	den	entreprenör	som	kommer	utföra	arbetet	med	
rördragning	är	Bryggkompaniet,.	Under	oktober	och	november	månad	kommer	det	
anslutning,	schaktning	att	göras	för	vårt	avlopp.		
I	november	månad	kommer	vi	behöva	göra	arbeten	med	rördragning,	ta	bort	
septitanken	och	mycket	annat	i	klubben	och	det	är	vi	medlemmar	som	kommer	att	göra	
arbete,	alla	ni	som	ej	har	gjort	arbetspass	kommer	bli	kallade	till	detta.	Vi	har	inte	exakta	
datum	ännu.		
Ansökan	om	lån	är	inskickad	och	vi	väntar	på	besked	från	SBU		
Sommaren	i	hamnen..	Som	sagt	vi	i	styrelsen	tycker	det	är	trevligt	att	många	av	er	trivs	
att	hänga	i	hamnen	och	laga	mat	och	grilla,	vi	skulle	dock	uppskatta	att	alla	tar	med	sig	
sina	sopor	och	inte	lämnar	mat	i	kylskåpet.	All	mat	som	inte	är	märkt	med	namn	och	
datum	slängs.		
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Efterlysning!!!		
Vi	behöver	verkligen	få	in	medlemmar	som	kan	tänkas	vara	med	i	styrelsen,	har	vi	inte	
en	fulltalig	styrelse	så	blir	det	svårt	att	fortsätta	med	föreningsarbete.		
Det	kommer	bli	lite	förändringar	i	styrelsen	under	de	kommande	två	åren.		
Är	du	en	fena	på	administration,	data,	festfixare,	ekonomi	eller	bara	tycker	det	skulle	
vara	kul	att	vara	med,	maila	till	vår	sekreterare@gbs.nu	så	kan	Ulrica	berätta	mera.		
	
Viktiga kommande datum 
Augusti 
 
28 Information om upptagning och varv, kl 19 i klubbhuset 
31 augusti gemensam grill/kräftfest, knytkalas, kl 18:30. 
31 augusti sista dag för inbetalning av varvsavgifter om du fått en plats på varvet. 
 
September 
11 Arbetspass (4 st) i hamnen kl 18 
13 Upptagningslistor sätts upp på varvet 
18 Arbetspass (7 st) städning av varvet kl 18-20 
26 Första upptagningen, se dagar och tider på IRS Varv 
 
 
Delägarmedlemskap		
Viktigt	att	du	som	är	huvudmedlem	meddelar	att	du	har	en	delägare	och	förmedlar	
personens	uppgifter,	om	delägaren	inte	är	en	betalande	medlem	kan	de	ej	gå	vakt	eller	
göra	arbetspass.	När	en	huvudmedlem	slutar	sitt	medlemskap,	kan	ej	en	delägare	ta	
över	medlemskapet.	Det	beslutas	i	styrelsen	från	fall	till	fall	och	självklart	måste	den	
tidigare	delägaren	betala	inträdesavgifter	och	depositionsavgift	som	nya	medlemmar	
gör	om	den	blir	båtplatsmedlem.	
Båtplatser		
De	har	förekommit	detta	år	att	medlemmar	lånar	ut	sina	båtplatser	till	andra	
medlemmar	pga	att	medlemmen	köpt	sig	en	större	båt	eller	en	till	båt.	Ingen	får	låna	ut	
sin	båtplats	utan	att	först	tala	med	hamnkaptenen,	vi	kommer	ej	tillåta	detta	nästa	år.	
Båtplatser	är	hamnkaptenen	ansvarig	över	och	hon	har	rätt	att	flytta	dig	till	en	annan	
plats	om	det	skulle	behövas,	det	viktiga	är	att	vi	kan	hyra	ut	så	många	platser	som	
möjligt.		
TACK	ALLA	FÖR	ATT	NI	INTE	HAR	PARKERAT	ERA	BILAR	!!!	
	
Grattis	till	alla	er	som	fyllt	40,	50,	60	eller	70	år	under	sommaren;	Stefan	Norén,	Maja	
Nilsson,	Hans	Engberg,	Gunnar	Bylander,	Kjell	Silvnäs,	Tommy	Mörth,	Anders	
Stålbrandt		
����	
	
Hälsningar	ordförande	Camilla	Gabrielli		
	
	
INFORMATION	FRÅN	KASSÖREN	
 

Deklarationen för GBS inlämnades i god tid före 1 juli, får se när vi kan få en 
återkoppling från Skatteverket. Nästa punkt är momsregistreringen av GBS som jag 
hoppas ska bli gjord under september. Även ansökan om lån står på agendan, men 
kommer ta fart igen när alla är tillbaka från semestrar. 
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INFORMATION	FRÅN	HOLMEN	
Som vanligt har vår ö varit välbesökt och externa gäster gillar vår holme och betalar 
gärna för sig.  
Inga bävrar har vi märkt av i år och vi får hoppas att de är borta . En sak som är 
mycket viktigt inför nästa år det är att alla båtar som lägger till i holmen måste ha 
dämpare/ fjädring på sin lina.  
Extra speciellt är detta för de större båtarna som lägger till, det kan vara mycket 
kraftig vind som gör att både bryggor och båtar går sönder. Så du som är på holmen 
införskaffa detta tack.  
Vill tacka de medlemmar som initierade införskaffning av en Lounge till ön , den har 
varit mycket uppskattad, inköp av loungen var av Viktoria, Lotta, Anki, Yvonne, 
Jonny, Lalle, Kjelle och Robban.  
Holmen stänger först den 5 oktober så ni hinner ut dit igen innan båt upptagningen.  
Hälsningar öfogdarna. 
 
 
 
INFORMATION	FRÅN	HAMNKAPTEN	
Omsättning i hamnen  
Under säsongen har vi förmedlat 21 nya platser. De platser som nu är lediga är på A-
bryggan, dvs platser för små båtar.  
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.  
Under säsongen har vi gått runt och kontrollerat förtöjningar på samtliga båtar i 
hamnen och nu har de flesta åtgärdat bristerna. Vi ber dig som vet med dig att du 
inte har korrekta förtöjningar att åtgärda detta snarast. Tänk på att det inte bara är 
din egen båt som drabbas utan även din båtgrannes.  
Varvsplatser  
Anmälan för varvsplats har fungerat bra och de som anmält sig har fått plats. Om du 
har ”glömt” att anmäla dig till varvet så kontakta hamnkapten snarast då vi har plats 
för ytterligare några båtar. Observera att en administrationskostnad på 500 kr 
tillkommer på varvsavgiften.  
Information för nya medlemmar om rutinerna vid upptagning på varvet hålls den 28 
augusti kl. 19.00 i hamnen.  
Varvslapparna kommer att delas ut på hamnkontoret från och med onsdag den 18 
september mot uppvisande av gällande båtförsäkring.  
 
Tack!!!!  
En av våra delägarmedlemmar, Mustafa, har skänkt engångsmaterial och porslin till 
klubben. Stort tack till dig.  
Hälsningar Anitha, hamnkapten och Benny, vice hamnkapten  
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INFORMATION FRÅN VARVSCHEF PÅ IRS (varvet)  
Upptagning av båtar  
Listor för tidsbokning för upptagning av båtar läggs i vaktkuren på varvet torsdag den 
12 september. Se till att ni har rätt typ av bockar och stöttor som är anpassade för er 
båt och glöm inte att ta med varvslappen (som du har fått av hamnkaptenen) till 
upptagningen. Första båtupptagning är den 26 september och den sista är den 20 
oktober. Läs mer om IRS varvet här http://irs-varv.se/  
Trailers på varvet  
Ni som har era trailers stående på varvet, glöm inte att ta bort dessa innan den 14 
september. Anledningen till att de måste vara borta är att grusplanen ska sladdas 
och gräset klippas m.m. De  
trailers som inte är borta den 14 september kommer att transporteras ut på gatan av 
varvspersonalen och då är risken stor att Gatukontoret forslar bort dem.  
Vaktgång på varvet  
Vid fullmäktigemöte med IRS den 22 augusti beslutades att vaktgången på varvet 
utökas till att bemannas mellan kl. 21-06. Mer information om detta kommer att 
skickas ut under de närmaste veckorna till samtliga båtägare som har sin båt på 
varvet.  
Information från extra insatt möte på IRS för medlemmar med utombordsmotorer den 
20 augusti  
Vid mötet deltog 55 personer från de klubbar som har sina båtar på varvet. 
Ordförande och varvschef för IRS berättade om det arbete som pågår för att försöka 
minska stölderna av framför allt utombordsmotorer. IRS har ett pågående samarbete 
med polisen och ett antal försäkringsbolag. Mer information kommer att skickas ut till 
medlemmarna även om detta.  
Benny, varvschef IRS 
 
TÄVLINGAR 
FISKETÄVLING 
. Vi har tva ̊ 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  pågår 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.  
Vi har fått dåligt med bidrag till denna tävling så sänd in. 
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INFORMATION FRÅN VAKTEN 

Vakthållningen i hamnen rullar på för fullt utan större incidenter. Vaktlistorna är 
fulltecknade fram tills hamnen stänger.  

De medlemmar som ännu inte genomfört sitt arbetspass för säsongen kommer bli 
kallade att arbeta med det nya avloppsröret. Det blir två arbetspass, datum meddelas 
inom snar framtid. De som berörs kommer meddelas separat.  

/Vaktchefen 

Vi ber alla att ladda ner appen Coboats detta för att kunna samverka bättre och få 
snabb information om tex stölder. Det finns en grupp som heter GBS som man går 
med i samt en som heter IRS den är viktig för dig m båt på varvet. 
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