
  

 

 

 

 

 

Nyheter i korthet 
Sjösättningen börjar 
Första sjösättningsdag är lördagen den 24 april och sista 
sjösättningen är söndagen den 23 maj. Det är alla 
lördagar och söndagar. 

Listan för bokning av sjösättning läggs i vaktkuren den 10 
april.  

Körgrinden (stora grinden) till varvet öppnas den 10 april. 
Grinden till säkerhetszonen är öppen redan och det är 
samma kod som förra året. 

Två traktorer är inköpta till varvet. En ny vagn är beställd 
och har vi tur kommer den i början av maj. 

Ekonomi 
Vi beklagar att det har varit lite problem med vårt 
administrativa faktureringssystem, vi har upptäckt att ett 
antal fakturor har varit felaktiga och vissa medlemmar 
har betalat för mycket och vissa har betalat för lite. Vi 
kommer justera detta under säsongen. 

Ändrade öppettider på hamnkontoret 
Hamnkontoret är öppet alla onsdagar kl 18-20 mellan 
den 28/4-23/6.  

Under juli är hamnkontoret stängt och lista på vem som 
har jouren sätts upp vid hamnkontoret. 

Augusti och september är det öppet varannan onsdag 
ojämna veckor: 4/8, 18/8, 1/9, 15/9, samt 29/9. 

Välkomna alla nya medlemmar  
Ett litet infomöte för nya medlemmar hålls utomhus i 
hamnen den 19 maj kl 18.30. 

 

Ordförande har ordet 

TROR ÄVEN våra båtar längtar efter vatten, 
Välkommen båtsäsong. 

Ja, jag som ordförande kunde inte hejda mig 
och vänta till sjösättningen, när isen släpper 
vill man i plurret direkt.  

Nu är det snart dags för våra båtar att hamna i 
plurret det blir ju redan den 24 april, håll koll 
på allt som gäller via IRS hemsida. 

Vill passa på och tacka de styrelsemedlemmar 
och funktionärer som avgått, öfogde Tommy, 
Kassör Ann, vice öfogde Kaj, revisor Maj-lis, får 
tacka för er fina insats under åren. 

Eftersom Vippöppningen blir inställd så kan du 
som vill vara med på utlottning av stugorna på 
holmen för midsommar skicka in ditt 
efternamn och medlemsnr senast den 31 
mars, så kör vi livedragning på FB den 10 april. 

Till Årsmötet som vi hade digitalt var det 
många som anslöt och flera förändringar 
antogs bland annat nya regler för bokning av 
stugorna och några nya avgifter, se längre ner i 
GBS Nytt  

Grattis till alla vinnare i fiske och 
fototävlingen: Colin, Laroslav och Carina. 

                          hälsningar Camilla 
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Nu i Corona-pandemi tider kan flera saker bli annorlunda och hur tänker 
då vi i vår klubb pga Corona: 
- Tyvärr inga klubbsammankomster såsom VIP-öppning eller fester 
- Vi har endast digitala möten 
 -styrelsemöte är utomhus eller digitalt 
- Färre arbetspass 
- Boka ditt vaktpass med en partner eller annan nära 
- Du som medlem får ha middagar eller andra sammankomster för  
  högst 8 personer både i hamnen och på holmen. 
- Alla måste hålla avstånd, i klubbhuset får högst 2 personer vistas 
- På holmen får högst 4 personer vistas i Stora huset. 
- Vi har ändrat bokningsregler för stugorna så fler ska kunna ta del av 
   dem under sommaren 
-  Vi i styrelsen följer folkhälsomyndigheternas rekommendationer. 
 
Klubben uppskattar att du tar ditt ansvar och visar respekt och håller 
avstånd till andra klubbmedlemmar. 
 

Miljöplan och bottenfärg 
På årsmötet antogs den reviderade miljöplanen. Den innehåller bland 
annat en föreskrift för användning av bottenfärg för GBS medlemmar.  
 
Vi måste 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. 
 
Miljöplanen fick du i kallelsen till årsmötet, annars kan du läsa den på vår 
webb:  gbs.nu/om-gbs/miljo/ 
 

Ny styrelse och nya funktionärer 
Eftersom det är nytt år så är det även ny styrelse och nya funktionärer, vi 
hälsar alla nya styrelsemedlemmar välkomna: 
Lars kassör, Sergej öfogde och Erik hamnfogde.  
Vi hälsar och vår nya funktionär välkommen: en av vice öfogdarna Olle.  
På hemsidan finns alla kontaktuppgifter till styrelsen och funktionärer. 
 

 

 

 

Datum för våren 
21 mars – 17 april Bas-K öppen för 
bokning av varv-och arbetspass 
17 april öppnar hamnen 
24 april – första sjösättningen 
15 maj- Öppnar holmen 
Den fullständiga kalendern hittar du 
på vår webb: gbs.nu 
 
 

Nya/höjda avgifter i år 
På årsstämman antogs avgifterna för 
året. De flesta oförändrade mot 
förra året men några är höjda och 
några nya: 

 Arbetsbefrielseavgift 750 kr 
 Elkonsumtion på holmen 

per dygn 50 kr 
 Avgift för båt nr två 300 

kr/år 
 Inträdesavgift för båt nr 

två 1000 kr 
 Arbetsbot 1500 kr 
 Stughyra 150 kr/dygn 
 Båt som ej tas bort från 

hamnen när båtplats blir 
uppsagd- 2000 kr 

 Båt som ej tas bort innan 
den 15 november – 1000 kr 

 

 

Sökes golvläggare! 
Är du golvläggare och kan ta ett 
arbetspass med att lägga nytt golv 
på toaletten i hamnen?  
Hör av dig till hamnkapten så fort 
som möjligt. 
 
 

Utlottning midsommar 
Vill du vara med på utlottning av 
stugorna på holmen för 
midsommar?  Mejla ditt efternamn 
och medlemsnr senast den 31 mars 
till ordforande@gbs.nu  
 
Livedragning sker på Facebook den 
10 april. 
 
 
 
 



Snart dags att boka vakt-och arbetspass 
 
Våra vaktpass på IRS har gått bra utan större missöden.Nu närmar sig 
våren och båtsäsongen står för dörren. I år ska vi bemanna hamnen 
mellan 24 april till den 24 oktober med vaktpass.  
 
Som du säkert förstår blir det ingen aktivitet med VIP öppning i hamnen i 
år heller pga pandemin.  Det innebär att du måste boka in vaktpass i 
hamnen samt arbetspass på Holmen eller i hamnen. 
 
Du får själva logga in i ”Basken” och göra dina bokningar. Vakt och 
arbetspassen öppnas upp för bokning i ”Basken” mellan 21 mars och 17 
april. Därefter lottas de vakt -och arbetspass ut som inte är tecknade. 
 
Lathund till Bas-K finns på vår webb: gbs.nu/medlemsregister/ Har du 
glömt ditt lösenord kan du begära ett nytt på bas.batunionen.se/. Vid 
problem kontaktar du vaktchefen eller vice vaktchef så hjälper vi till. 

Arbetspass på varvet 
Städning av varvet. Arbetspass (10 st) 27/5 kl 18-20 
Städning av varvet. Arbetspass (7 st) 23/9 kl 18-20 
Städning av varvet. Arbetspass (10 st) 30/10 kl 10-12 

Arbetspass i hamnen 
Aktivitet dat Klockslag Antal 

Öppning av hamnen + städning 
av klubbhus m.m. 

17/4 10.00 12 

Bygga trädäck på E-brygga (för 
cyklar) 

17/4 10.00 2 

Byta brädor vid diverse bommar 21/4 18.00 6 
Byte av diverse flottörer 21/4 18.00 2 
Städa i jolleskjulet (på B-
bryggan) 

5/5 18.00 2 

Städa under jolleskjulet (på B-
bryggan) 

5/5 18.00 2 

Måla hamnkontor + jolleskjul 19/5 18.00 4 
Måla klubbhuset + utsida av 
staket 

2/6 18.00 4 

Olja bryggor 9/6 18.00 4 
Klippa vass 9/6 18.00 2 
Tvätta av lampor etc. 18/8 18.00 3 
Klippa vass 18/8 18.00 2 
Stängning av hamnen + 
städning 

30/10 10.00 8 

Arbetspass på Klubbholmen,  
avfärd från hamnen kl 9 och hemfärd kl 14 

Aktivitet Datum antal 
Öppning av holmen och städning av hus 
Dra ris till aviserad plats vid strandkant 

15/5 8 

Diverse 29/5 6  

Diverse 3/7 6 

Diverse 28/8 6 

Stängning av holmen 2/10 8 

Lejdvakter 
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 
Iaroslaw Kharlamov 070-787 31 15 
Håkan Rydeberg 070-63 97 888 
Manu Uniyal 070–4679076 
Robert Björkdal 077-434 6052 
Thomas Hedlund 070-5430468 
 

Tillägg i hamnodningen 
Följande antogs på årsmötet: 

Brandsäkerhet, hantering av bränslen 
Påfyllning av bensin i fast monterad 
tank ska i såväl segel- som motorbåt 
ske vid serviceplatsen som finns vid 
jollebryggan.  
1. Används en hävertpump kan du 

tanka vid din båtplats vid 
iakttagande av försiktighet. 

2. Tratt ska alltid användas. 
3. Brandsläckare av pulvertyp samt 

brandfilt finns vid klubbhuset. 
Brandsläckare finns dessutom på 
pontonerna. 

4. Vid tankning ska 
huvudströmbrytaren vara 
frånslagen och huvudkran till 
gasol vara stängd. 

5. Påfyllning av diesel i fast 
monterad tank får ske vid båtens 
bryggplats under iakttagande av 
samma försiktighet som gäller vid 
tankning av bensin. Undvik spill 
genom att använda en hävert. 

 
 
 

Stadgar, regler och 
instruktioner 
På GBS.NU hittar du alla viktiga 
dokument och de är alltid 
uppdaterade enligt senaste 
årsmötesbeslut. 
 

 

 



 
 

Klubbholmen 
 

 
 
Sergej är nu öfogde och vid hans sida finns Robban, van vice öfogde  och 
Olle Halvarsson som är ny vice öfogde och arbetar inom byggbranschen. 
 
På klubbholmen i sommar kommer stora arbeten att genomföras. 
Bland annat ska stora huset stadgas upp och köket ska göras i ordning. 
Beroende på hur mycket som måste göras kan det innebära att det blir 
begränsningar i användning av köket och delar av storstugan, troligtvis 
bara i början av säsongen. VI hoppas du har överseende med det. 
 

 

Klubbholmen – nya uthyrningsregler 

På årsmötet antogs nya regler för hyra av uthyrningsstugorna på 
klubbholmen. Bokning görs via Bas-k, när du ska boka stuga så välj 
Stugbokning och rätt datum i Bas-K. 
 
Stughyra på klubbholmen per dygn är 150 kr. Betalning av stugorna görs i 
förväg helst via swish 123 671 46 61 el via bankgirot. 

BOKNINGSREGLER 
Ankomst till stugan är kl 12 och du lämnar stugan senast kl 12. Nyckel 
hämtas och lämnas i skåpet i hamnen med den kod du får. Har du bokat 
stugan och inte kommer till anvisad tid och inte avbokat innan 24 timmar 
är du skyldig att betala full stughyra. 
 

 

Nya styrelsemedlemmar 
 

Sergej Lavrov, ny öfogde 
 

 
 
Min första båt skaffade jag för ca 6 
år sedan och båtliv blivit till en stor 
passion både för mig och hela 
familjen. Det bästa vi vet är att vara 
ute på sjön, njuta av bra väder och 
ha roligt tillsammans med våra barn 
och vänner. För fyra år sedan 
flyttade vi till Hässelby och blev 
medlemmar i GBS och tycker att vår 
brygga och holmen är mysigaste 
ställen i hela Mälaren. Vi trivs här 
och vill bidra till att det blir ännu 
bättre. 
 

Lars Högström, ny kassör 

 
 
Vi har haft båt sedan 2004, och varit 
medlemmar i GBS sedan 2006.  
Vi använder båten till dagsturer i 
vackert väder med sol, bad och 
kanske lite vattenskidor.  
De senaste åren har jag varit revisor i 
klubben, men har nu tagit över som 
kassör. 
Annars gillar jag det mesta som går 
fort, åka skidor utför och motorsport 
i största allmänhet. Jag spelar även 
lite basket på amatörnivå med ett 
kompisgäng. På senare år har även 
längdskidåkning kommit in i bilden. 
Kort sagt, jag tycker om att röra på 
mig. 



 
 

Uthyrningsregler forts 
 
Du får inte hyra stugan åt dina barn eller släktingar om du inte själv vistas 
på holmen, för att boka stuga måste du vara båtägande-, delägar- eller 
betalande familjemedlem. 
 
VECKA 
Du kan hyra EN stuga (ej båda) sju dagar i sträck dock får det ej inkludera 
två helger. Du kan hyra en stuga måndag- söndag eller fredag – torsdag. 
Således går det EJ att hyra lördag-fredag eller söndag-lördag. 

HELGER 
Du har rätt att förboka stuga/stugorna under en helg. Vill du hyra stugan 
en till helg går det om ingen annan bokat stugan och du bokar den först 
på fredagen kl 13. 

VARDAGAR 
Du har rätt som medlem att förboka stugan vid tre tillfällen på vardagar, 
varje tillfälle får vara 1-2 vardagar under säsongen. Vill du hyra stugan en 
till vardag går det om ingen annan bokat stugan och du bokar den först 
samma dag kl 13. 

El på klubbholmen 
På årsmötet antogs även att elanvändning på klubbholmen ska kosta 50 
kr/dygn. Avgiften betalas i förväg, ska swishas till nr 123 671 46 61 när 
elen kopplas på. 
Avgift tas ej ut vid kortare elanvändning (någon timme) t ex vid 
batteriladdning och elverktyg. 
 
 

Bättra på dina navigationskunskaper? Erbjudande 
Många har skaffat ny eller större båt under pandemin och kanske 
behöver mer kunskap om sjön. Om du vill fräscha upp dina kunskaper 
eller köpa kurs till anhöriga. Navigationsskolan erbjuder moderna 
onlinekurser för bland annat förarintyg. 
 
Vi önskar ju alla att kunskapen på sjön ska vara hög bland alla 
besättningsmedlemmar. Vi har fått ett erbjudande från 
Navigationsskolan där du får 15 procent i rabatt på kursen 
”Förarintyg”och på ”Kustskepparn”. När du anmäler dig så uppge att du 
tillhör Grimsta båtsällskap. 
Pris 845 kr för GBS medlemmar (ord pris 1295 kr) och 
Kustskepparintygskursen 1695 kr (ord pris 1995 kr). 
 
navigationsskolan.se 
har du frågor mejla till hej@navigationsskolan.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Erik Bergefors, ny hamnfogde 

 
Uppväxt med båt i Storsjön, 
Jämtland och är sedan 2019 
stockholmare. Gick med i klubben 
2020 där vi började med vår 
Rospiggen 28 som i juli samma år 
blev utbytt till drömbåten Storebro 
SRC31 som många känner igen från 
filmklassikern Göta Kanal där 
modellen går under namnet 
Uniship.  Jag och min fästmö Klara 
åker mestadels i Saltsjön så det blev 
en och annan slussning förra 
säsongen. 

Kontaktuppgifter 
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/ 

Pantburkar 
Ibland finns det många pantburkar i 
klubben. Är du ungdom och 
intresserad av att ta hand om dem? 
Kontakta ngn i styrelsen. 

Kaffebiljetten 
Du som är kaffesugen. 
KOM IHÅG ATT ANVÄNDA 
PRESNTKORTET PÅ PRESSBYRÅN.  
Du som hade anmält dig till årsmötet 
fick en digital fikacheck 

 



 
 

Vinn i fiske- eller fototävlingen i år! 
Även i år kommer det att vara fiske-och fototävling.  
Klasserna är  

1. Aborre barn 0-15 år 
2. Aborre vuxen 
3. Gös vuxen  
4. Gädda vuxen  

Fototävling med temat Sommarkänsla 
 
Tävlingarna börjar 1/5-21 och slutar 31/8.  
Skicka in er bild med sort på fisk, längd, datum för fångst och ditt namn 
till sekreterare@gbs.nu. GBS använder gärna bilderna på webben och 
Facebook. 
Lycka till! Klubbmästaren Ulrica Lyhnaki 

Vinnare i fiske- och fototävlingen 2020  
 

 
Barnklass Colin Carlsson 
Aborre på 26 cm 400g 

Gäddklass Iaroslav Kharlamov 
Gädda 5,1 kg 96 cm 

 
Fototävling  Carina Hedlund 

 
Gösklass 
Iaroslav Kharlamov 
Gös 5,63 kg 87 cm 

 
 
 

 
 

BÅTBINGO 
 

  
Även förra årets succé Båtbingo 
kommer det att bli i hamnen/ i 
din båt. Datum för de gångerna är 
1/7 och 3/8 kl 18:30 
Välkommen  
Ulrica, klubbmästare 
 

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

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/ 
 

Vårt kalendarium 
Du kommer väl ihåg att titta vad som 
händer i klubben? Kalendariet på 
webben hålls uppdaterad: 
gbs.nu/kalendarium-2021/ 
 
 

SMBF Nyheter 
Vill du veta nyheter om vad som 
händer på SMBF klicka på länken  
https://smbf.org/nyhetsbrev/ 

 

 

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se 

 


