
  

 

 

 

 

 

Nyheter i korthet 
Årsmöte 10 februari 
Vi är inte heller säkra på att vi kan ha ett fysiskt årsmöte 
den 10 februari som vi hade planerat utan det kan bli ett 
digitalt årsmöte. Mer information kommer om detta.  

Motioner  
Motioner vill vi gärna att ha inskickade senast i mitten av 
december. Tips på förändringar, inköp eller 
ombyggnationer som kräver budget vill vi gärna ha in så 
fort som möjligt, dock senast 17 december. 

Tips och idéer 
Har du tips på saker som saknas eller kan förbättras på 
ön eller i hamnen? 

Styrelsen och funktionärer arbetar med en vision för 
hamnen och en för klubbholmen. En vision är en samling 
av tankar och idéer om hur vi kan utveckla hamn och 
holmen. En del saker är lätta att genomföra och en del 
krävs planering och budget till och kan ta flera år att 
åstadkomma. Visionerna kommer att presenteras på ett 
årsmöte när de har bearbetats och du som medlem har 
lämnat åsikter. 

Det är bra och viktigt om så många som möjligt är med 
och kommer med tips och idéer, mejla dina förslag till 
styrelsen, sekreterare@gbs.nu. 

Stöldbegärligt 
Har du  lämnat din båt i hamnen när det är obevakat 
råder vi er att ta upp den och att aldrig lämna värdefulla 
prylar i båten. Det som är eftertraktat mest är batterier, 
bensindunkar, fiskespön, gasol, gasolspisar och andra 
saker som är lätta att sälja. 

 

 

Ordförande har ordet 

Corona, båtpirater, bränder, båtbingo, 
respekt och sjöliv  

Ja den här båtsäsongen har bestått av många 
nya faktorer som vi själva inte har kunnat 
påverka. 

Det har inte varit lätt för oss i styrelsen eller 
för båtmedlemmar att hantera allt. 

Det stora i vår båtvardag har varit Corona och 
det har påverkat hela vårt förhållningsätt. 

Vi i klubben har ju sett och märkt att både 
holmen och klubben har använts på ett helt 
annat sätt än tidigare. Inför kommande säsong 
kommer vi förändra bokningsregler på holmen 
samt förhållningsregler i hamnen och på 
holmen, Coronan kommer nog påverka oss 
även nästa år. 

Tyvärr måste vi från styrelsen sida säga att det 
inte blir något adventsfika som vi brukar ha.  

Branden på varvet har påverkat oss alla 
mycket och till alla våra medlemmar som är 
engagerade på varvet för att de har en roll  i 
styrelsen eller annat uppdrag vill jag verkligen 
skicka en stor varm kram och ett TACK, det är 
Benny, Pia, Bobban som är med i styrelsen 
sedan vår traktorförare Kjelle Rofhöken och 
även vår sekreterare Suzanne som håller i fiket 
på varvet. Verkligen TACK alla. 

Festligheter i klubben har ju blivit inställda pga 
corona men vår härliga klubbmästare Ulrika 
kom på den fantastiska idéen med att köra 
båtbingo med fina priser, och det blev lyckat. 
Vi har bestämt att köra det även nästa säsong, 
så ni som inte deltagit får inte missa det nästa 
säsong. Tack Ulrika. 

Ordförandes ord forts nästa sida 
 

 

N59 21,2’ E17 50,5’ 

GBS NYTT NR 4 2020 

Ordförande har ordet 



Ordförandes ord forts… 
Vi har tyvärr haft lite påhälsningar av sjöpiraterna och detta sker ju 
mest of season. Om du går ner till hamnen i vinter eller till våren kom 
ihåg att alltid låsa våra gemensamma utrymmen.  
 
På klubbholmen förberedda man sig en del på att det kommer bli 
många besök på holmen och att det behövs flera platser att sitta på. 
Flera grillar införskaffades samt ytterligare sittplatser gjordes 
iordning. Vill rikta ett stort tack till Tommy och Robban. 
 
Hamnen har varit mycket välbesökt och många personer har velat få 
båtplats, vår hamnkapten Anita har tagit emot många besök samt 
ordnat för att så många som möjligt ska få en plats och att vi alla ska 
trivas. Stort tack Anita för en fin säsong. 
 
Sjöliv har det varit mycket av i år, många nya oerfarna båtmänniskor 
har införskaffat båt och många har ingen aning om hur man lägger till 
eller vad man behöver för att lägga till vid en brygga, det är viktigt att 
vi alla hjälper till och ger råd och du som är ny måste lyssna på 
erfarna båtmänniskor. 
 
När det gäller miljö så har vi inget nytt att säga, vi väntar in 
transportstyrelsen, likaså nyttjanderättsavtal med Stockholms stad 
inget nytt där heller. 
 
Hoppas på att få ser er fysiskt eller digitalt till årsmötet. 
Må bäst, hälsningar från ordförande Camilla Gabrielli 

Upptagningen fungerade trots allt 

 
 
Båtupptagningarna har fungerat över förväntan trots att vi bara har 
haft en båtvagn och en traktor. Som alla känner till så förstördes två 
traktorer och två vagnar i branden i september. 
 
Av GBS båtar är det endast tre stycken som man inte har kunnat ta 
upp på varvet. Två av dem kommer att ligga i vattnet vid IRS under 
vintern och en har skaffat plats på annat ställe. När du går vakt på 
varvet titta till båtarna som ligger vid bryggan. 
 
 

Vaktpass på varvet 
Alla pass på varvet är också tillsatta.  
 
När du går vakt på varvet ska du 
signera i vaktlistan som finns i 
vaktkuren i en pärm som är märkt 
med GBS på pärmryggen.  
 
I pärmen finns också telefonnummer 
till våra medlemmar samt en lista på 
de lejdvakter som finns att tillgå. 
 
Kom också ihåg att registrera dig när 
du kommer och när du går med din 
bricka i vaktkuren. 
 

Vill tacka alla som ställt 
upp och gått alla vaktpass 
i hamnen! 
 
Det var under väldigt speciella 
förhållande som årets pass i hamnen 
blev, men vi klarade det galant 
tillsammans. Tack igen! 
 
Nu hoppas vi att hösten/vintern går 
fort samt att pandemin försvinner 
med den, så ses i hamnen igen där 
solen alltid lyser och alla är glad. 
/ Thomas Hedlund, vaktchef 
 
 

Fortsatt arbete på Varvet 
Arbetet med återuppbyggnaden på 
varvet fortsätter nu när alla båtar är 
upptagna.  
 
Det kan komma att behövas fler 
arbetspass framöver där medlemmar 
i alla klubbar på varvet måste hjälpas 
åt.  
 
Om och när detta behövs kommer vi 
att informera om. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stängning av hamnen 
 

 
Den 25 oktober stängde vi hamnen för i år och 10 glada medlemmar 
förutom hamnkapten, vice hamnkapten, hamnfogde och 
klubbmästare deltog. Nu är våra två båtar på land och GBS vimpel 
halad för i år. 

Underhållsarbete i hamnen 
Diverse underhållsarbeten fortlöper och kommer att göras i hamnen 
även sedan vi har stängt för säsongen. Vi kommer att behöva kalla 
medlemmar till ett antal arbetspass under vintern för att bl.a. 
reparera bryggor. 

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 15 december. Det 
underlättar om vi vet det innan räkningarna för nästa år skickas ut. 
Hamnkapten Anitha, vice hamnkapten Benny och hamnfogde Erik 
tackar för denna säsong. Vi ses till våren. 
 

Klubbaktiviteter 
Under rådande omständigheter har vi tvingats ställa in VIP- 
öppning, försommarfest och knytis. Nu har styrelsen tagit 
beslut att årets adventsfika tyvärr också måste ställas in.  
Men vi fick iallafall till en bra sak och det var båtbingon. Så den 
aktiviteten tar vi och gör nästa sommar igen! 
Det har varit en bra fiskesäsong, många fina fiskar har fångats 
och skickats in foton på, även fina sommarbilder har vi fått. 
Vinnarna presenteras på årsmötet.  
HälsningarUlrica, Klubbmästare 
 
 

Miljöplan och bottenfärg 
 

 
 
Arbetet med en ny miljöplan 
fortsätter. När det gäller 
bottenfärger innehållande 
biocidfärg så får dessa inte 
förekomma på våra båtar, enligt 
Stockholms stad.  
Det som vi arbetar med är hur 
bottenfärgen som redan sitter på 
våra båtar ska hanteras. Alltså om 
den ska tas bort eller kapslas in 
med täckfärg.  
De intresseorganisationer som 
finns för båtklubbar, SMBF och 
SBU har olika åsikter och bägge 
väntar på besked från 
Transportstyrelsen, liksom vi. 
SMBF håller Miljökonferens den 3 
december och då ska 
Transportstyrelsen redovisa 
resultatet av samverkansprojektet 
Skrovmålet-projekt för att ta fram 
riktlinjer för båtbottenfärger.  
Så förhoppningsvis kan vi ge ett 
tydligare besked till årsmötet.  
Förutom detta så planerar vi att 
till nästa säsong införskaffa 20 
meter långa länsar till hamnen och 
klubbholmen, för att vi ska kunna 
stoppa ett utsläpp av bränsle i 
vattnet. 

/Hälsning Roger, miljöansvarig 

 
 

Klubbens ekonomi 
Budgeten hålls och det blir också ett 
litet överskott enligt preliminära 
siffror nu i november. 
 

 

 



Hälsning från Holmen 
Nu har vi stängt klubbholmen och bryggorna är på plats för 
vinterförvaring. 
 
Det händer på vintern att fiskare eller andra har sina vägar förbi 
holmen, låt oss gärna veta om något hänt med bryggor och träd.  
 
Vi avslutade säsongen med att rensa upp så att man kan ta sig till 
andra sidan på holmen.  

 
Upprensat och fin utsikt på andra sidan holmen, här kommer vi kunna 
njuta av solnedgången och även söka lä ibland 

 
Vi öfogdar med hjälp av Morgan Söderberg, Christina, Kjelle Rofhök 
och Tommy Svensson ”den nye” har under två helger tagit ner träd 
på andra sidan och rensat upp för att det under nästa säsong ska 
kunna bli en grillplats även där.  
 
Vill du hjälpa till och göra vår ö ännu mera praktisk hör av dig. 
Hälsningar öfogdarna Tommy och Robban. 
 
 

Efterlysning: Foton 
Har du fina bilder som vi kan få 
använda på vår webb eller på 
Facebook? Skicka in dem till 
webbredaktor@gbs.nu 
Tack på förhand! 
 

Kontakt 
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/ 
 

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/ 
 
 
 
 

 
 

GOD JUL och  
GOTT NYTT ÅR! 

 


