
  

 

 

 

 
 

Nyheter i korthet 
Välkomna alla nya medlemmar  
Vi har fått 22 nya medlemmar som har fått båtplats 
hittills i år. 

Motioner och tips 
Motioner vill vi gärna att ha inskickade senast slutet av 
november. Tips på förändringar, inköp eller 
ombyggnationer som kräver budget vill vi gärna ha in 
innan november då vi planerar kommande budget. 

Du behövs! 
Är du intresserad av att arbeta för klubben? 
Valberedningen arbetar nu för full inför årsstämman den 
10 februari. Det behövs medlemmar både till styrelse- 
och funktionärsuppdrag. Bland annat behövs nya 
öfogdar. Ta kontakt med Morgan eller Isabelle, se 
telefonnr på webben eller mejla: 
valberedningen@gbs.nu   

På vår webb har du alla kontaktuppgifter till styrelse och 
funktionärer. Där kan du bland annat se kontaktuppgifter 
till valberedningen och du vill sitta med i styrelsen eller 
bli funktionär. 
http://gbs.nu/om-gbs/gbs-styrelse-och-funktionarer/ 

Nyttjanderättsavtal 
Tyvärr har vi inget nytt avtal med Stockholms stad för 
hamnen än. 

Trevlig anda i klubben 
Fortsätt att vara den trevliga medlem som du är och kom 
ihåg att heja på varandra. 

Grattis 
Hip hip hurra till några av våra medlemmar som har fyllt 
75, 50 och 40 år under sommaren. Vi hyllar er alla. 

Ordförande har ordet 

SOMMARVÄRMEN från Medelhavet är 
underbar 

Som sagt sommaren fortsätter att finnas och 
den vill inte ge upp taget. Efter en tuff 
vinter/vår för oss alla i och med covid-19 så är 
vi alla värd en varm sommar som kom till sist. 

Den här sommaren har varit annorlunda för 
alla i och med att majoriteten har stannat på 
hemmaplan. Hamnen har varit välbesökt av 
medlemmar med vänner och släktingar , för 
att inte tala om holmen som har slagit rekord i 
besökare detta år. 
Vill säga från styrelsens vägnar att våra 
rekommendationer i år att sällskap fick bestå 
av endast åtta personer,  tyvärr inte följts. 
Vi vet att det är svårt att följa men i och med 
Covid-19 sattes den regeln upp bland annat 
för att det inte ska vara för mycket folk i 
hamnen eller på holmen.  I år har ju alla haft 
hemester och då bör så många medlemmar 
som möjligt kunna nyttja hamnen och holmen. 
Vid speciella tillfällen kan du som medlem 
anordna fest men då ska  styrelsen tillfrågas 
innan. Så länge covid-19 finns så gäller detta. 
Vi vill ju att alla ska trivas och känna sig 
bekväma trots Covid-19. 

Vill också passa på och säga Hej till alla nya 
medlemmar och kul att ni hittat till oss och 
hoppas att ni har trivts och fortsätter att trivas 
i klubben. som sagt vi ses ju på årsmötet den 
10 februari så ni kan bli invalda till ordinarie 
medlemmar. 

Flera medlemmar har ställt upp utanför sina 
arbetspass och gjort olika uppdrag, tack till alla 
er! 
Camilla 
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Båtsäsongen närmar sig sitt slut 
 

 

Snart dags att ta upp båten 
Listor för tidsbokning för upptagning av båtar läggs i vaktkuren på 
varvet den 12 september. Se till att du har rätt typ av bockar och 
stöttor som är anpassade för din båt. Första båtupptagning är den 26 
september och den sista är den 25 oktober. 
Läs mer om IRS varvet på http://irs-varv.se/ 
Båtupptagningsdagar och tider finns i kalendern: http://irs-
varv.se/?page_id=26 
 /Benny, varvschef IRS 

Ny rutin med varvslappar 
Varvslapparna kommer i år att finnas hos traktorförarna på varvet 
förutom för dig som förvarar din båt på trailer. Varvslapparna för 
trailerbåtar kommer att delas ut på hamnkontoret under två 
onsdagar i september, den 23/9 och den 30/9. Viktigt att de hämtas 
de kvällarna mellan kl 18-20! 

Ta bort trailern på varvet 
Du som har din trailer stående på varvet, kom ihåg att ta bort den 
före 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 
och då är risken stor att Gatukontoret forslar bort dem. 

Finns varvsplatser kvar 
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, det finns plats för ytterligare några båtar. 
Observera att en administrationskostnad på 500 kr tillkommer på 
varvsavgiften.  

Ny medlem på varvet 
Är det första gången du ska upp på varvet? Onsdagen den 16 
september kl 19 är du välkommen till vår klubbstuga i hamnen. 
Varvsansvarige Bob Östman går då igenom allt du bör känna till när 
det gäller rutiner och bockar. 
 
 
 
 
 

Vaktpass på varvet 
Du som ska ha båten uppställd på 
IRS-varvet i vinter. Vår vaktperiod i år 
när vi ansvarar för vakttillsättningen 
på varvet är: från den 2020-10-19 till 
och med 2020-12-14. 
 
Det ska precis som i hamnen vara två 
personer som går vakt samtidigt. 
 
Bas-K är öppen för bokning av 
vaktpass på varvet from. 2020-08-31 
tom 2020-09-27. Du bokar vaktpasset 
under rubriken:  
”2020 Vaktschema IRS vinter…” 
 
Behöver du hjälp med att boka 
vaktpass hör bara av dig till mig så 
hjälps vi åt. 
/ Thomas Hedlund, vaktchef 

 

Miljöplan och bottenfärg 
Vi fortsätter miljöarbetet genom att 
arbeta på en uppdaterad miljöplan 
för klubben. Denna uppdaterade 
miljöplan kommer bland annat 
innehålla en föreskrift för användning 
av bottenfärg för GBS medlemmar.  
 
Vi kommer att arbeta med en 
utfasningsplan för miljöfarliga 
biocidfärger på samtliga båtar i 
klubben. Stockholms stad har satt 
upp referensvärden för förekomst av 
tenn, koppar och zink. 
 
Stockholms stads målsättning är att 
samtliga båtar med hemmahamn i 
Mälaren ska vara sanerade till 
utgången av år 2020. 
 
 
 

 

 

 

 

 



Några ord från hamnkapten 
Under säsongen har vi hittills förmedlat 22 nya platser. Vi har i 
dagsläget inga lediga båtplatser förutom allra längst in på A-bryggan 
där vattenståndet är för lågt för att kunna lägga några båtar. 
 
Ny hamnfogde 
Vi har en ny hamnfogde sedan juni månad, Erik Bergefors. 
Välkommen Erik! 
 
Förtöjningar 
Det är hög tid att se över sina förtöjningar. Det har redan blåst en hel 
del och påfrestningarna är stora. Se till att du har rejäla dämpningar 
både i för och akter samt att du har två fendrar på varje sida av 
båten. Fendrar är speciellt viktigt för er som ligger på A-bryggan 
eftersom du har en båt som ligger bredvid utan bom mellan era 
båtar. 

 
 
Du som vet med dig att du inte har korrekta förtöjningar bör åtgärda 
detta snarast. Tänk på att det inte bara är din egen båt som drabbas 
utan även din båtgrannes båt samt y-bommarnas fästen i bryggan. 
Läs mer om förtöjning: http://gbs.nu/hamnen/fortojning/ 
 
Flera medlemmar har under arbetspassen men även annars hjälpt till 
nere i hamnen. Underhåll behöver göras hela tiden, bland annat har 
staketet målats i år. Tack alla ni som hjälpt till. 
/Anitha, hamnkapten 

Vaktpass under säsongen 
Jag tycker att tillsättningen av vaktpassen i hamnen har gått över 
förväntan, alla pass är uppbokade.  I våras trodde vi att vi skulle bli 
tvingade att lotta ut extra pass, men det löste sig med hjälp av alla 
nya medlemmar som tillkommit. 
Tack alla vakter! 
 
Kom ihåg att när du sitter på ditt vaktpass ska vakten minst en gång i 
timmen gå längst ut på bryggorna och se så allt ser lugnt och bra ut. 
Kommer det in båtar sent (ofta fiskare) ska du ut och se så att båten 
tillhör en medlem från GBS 
/ Thomas Hedlund, vaktchef 
 
 
 
 
 
 
 

Lite kort info 
 Piratbåtarna blev vi av med under 

försommaren. 
 Flera jobbiga strömavbrott har 

varit under sommaren i hamnen 
 Klubbhus och grillning har skett 

med ansvar och varit städat 
 Pantburkar och flaskor får ej 

lämnas i klubben 
 Kom ihåg att alltid ta med ditt 

skräp från hamnen såsom 
batterier och andra båtrester 

Drönarbilder  
Vi har fått flera drönarbilden över 
holmen och hamnen av en medlems 
bekant och det tackar vi för! Bilderna 
kommer du se i olika sammanhang 
bland annat på vår webb, gbs.nu  

 

Staketet blev fint 

 

 



Klubbholmen 
Så fantastiskt härligt med alla besök på ön denna sommar, flera 
helger har det varit uppemot 40-50 personer.  
 
Många människor medför att alla måste ta ett större ansvar över 
holmen med att städa, ta med skräp och tänk på utedassen som är 
allas ansvar att se till att det är rent och att inget hamnat fel. Tyvärr 
har det inte alltid lämnats rent på utedasset.  
 
Ön är vårt gemensamma paradis som vi alla vill njuta av. Viktigt att vi 
alla respekterar varandra och våra utrymmen. Stugorna har för första 
gången i stort sett  varit uthyrda varje dag i juli.  
Vi har också haft besök av båtar från andra klubbar som alla är 
skyldiga att betala 100 kr/besök, vilket inbringat ca 1500 kr.  
 
Under sommaren har några medlemmar målat en fantastisk fin 
kompassros på bryggdäcket, tack! 

 
Vi öfogdar med medlemmar har byggt en flytbrygga som blir bas till 
vår kommande bastu. Någon arkitekt eller snickare som har byggt 
bastu, intresserad att hjälpa till? Kontakta öfogde Tommy. 
 

 
Rensning av vår del på andra sidan ön för att den ska kunna användas 
bättre t ex en grillplats där kvällssolen kan avnjutas. 

Vatten i hamnen 

 
Nu betalar vi för allt vatten vi 
använder eftersom vi nu har 
kommunalt vatten och avlopp. 
Använd därför vattnet  sparsamt. Lite 
att tänka på: 

 Tvätta båten med sjövatten - 
inte med vattenledningvatten 

 
 Undvik att diska under 

rinnande vatten 

Klubbens ekonomi 
Budgeten hålls och det finns inget 
behov av att höja avgifterna som 
årsmötet beslutade att styrelsen fick 
mandat att göra om behov fanns. 

Protokoll 
Styrelse- och årsmötesprotokoll finns 
i en pärm i klubbstugan. Läs gärna 
dem.  

Social distans 
Följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer 
när du träffar andra medlemmar 
såväl i hamnen som på holmen.  
 
 Endast en familj åt gången lagar 

mat i klubbhuset. 
 Sprid ut er vid flera bord. 
 En till grill är införskaffad för 

detta. 

Lejdvakter säsongen 2020 
Har du svårt att gå vakt eller blir sjuk 
och behöver leja bort din vakt har vi 
några medlemmar som kan ställa upp 
som lejdvakter. Du betalar dem själv. 
 
Tommy Mörth 073-973 11 88 
Laroslaw Kharlamow 070-787 31 15 
Håkan Rydeberg 070-63 97 888 
Manu Uniyal 070–4679076 
Robert Björkdal 077-434 6052 
Thomas Hedlund 070-5430468 



 
Har du tips på saker som saknas eller kan förbättras på ön, mejla dina  
förslag till styrelsen, sekreterare@gbs.nu så vi kan planera för 
kommande säsong. Klubben äger mittdelen av ön. 
 
Vi stänger ön den 3 oktober och du som anmält dig till arbetspasset - 
vi syns i hamnen så tar vi klubbens båt ut till holmen. 
/Hälsningar från öfogdarna Tommy och Robban 

Aktiviteter i sommar 
Årets försommarfest fick ju som bekant ställas in på grund av Convid-
19.  
Vi i styrelsen ville ju på något sätt ordna något som medlemmarna 
kunde vara med på. Resultatet blev båtbingo, första gången kördes 
den 5 juli, det var några medlemmar som vågade sig ner och vi blev 
tolv stycken som spelade.  
Tre omgångar och priser för en, två och full bricka. Solen lyste och 
kaffe i pausen serverades. Det blev en lyckad gång så vi bestämde oss 
att ge medlemmarna en till chans, så den 4 augusti så var det dags 
igen. Denna gång var vi sexton som spelade om fina priser. Även 
denna gång sken solen och spelarna bjöds på kaffe i pausen.  
 

 
Bore, Camilla (ordförande) och Mohammed kammade hem priser på 
båtbingon 
 
Tyvärr så blir klubbens knytis/kräftkalas inställd nu sista helgen i 
augusti, men håll utkik , kanske hinner vi spela en omgång båtbingo 
innan hösten kommer. 
 
Jag vill också slå ett slag för klubbens fisketävling, klasserna är Gädda, 
gös eller abborre, för vuxna, för barn är det abborre. Mät fisken och 
fotografera den, sedan mejlar du bilden till sekreterare@gbs.nu  
Ha en fin höst och njut av de båtturer som är kvar i höst. 
/ Klubbmästaren Ulrica Lyhnaki 
 
 

Välkommen på Båtbingo 
Lördagen den 12/ 9 kl 15 är du 
välkommen på  nästa båtbingo i 
hamnen. Sluttid cirka 16.30. 

Fiske-och fototävling 
Ställ upp i fisketävlingen i år. Längsta 
fisken vinner! 
Tre olika klasser: gös, gädda och 
abborre. En vuxen- och en barnklass. 
Skicka in foto med längd och namn på 
den som fångat fisken till 
webbmaster@gbs.nu.   
Har du tagit foton i sommar som du 
vill vara med och tävla med? I juni var 
temat Båtliv, juli semester och 
augusti sjöutsikt. Skicka bilden till 
webbmaste@gbs.nu 
Pris för varje tema. 
Bilderna presenteras på vår webb och 
vår Facebooksida. 
Lycka till! Klubbmästaren Ulrica 
Lyhnaki 
 

Vårt kalendarium 
Du kommer väl ihåg att titta vad som 
händer i klubben? Kalendariet på 
webben hålls uppdaterad: 

http://gbs.nu/kalendarium-2020/ 

 

Webb och Facebook 
Löpande lägger vi upp information 
och lite bilder på GBS.nu (där 
hittar du nästan allt du behöver 
veta om klubben) och vår 
Facebook sida: 
facebook.com/GBS.nu/ 
 

 

 


