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Ordförande har ordet
Ordförande har ordet

Nyheter i korthet
Saker som klubben tacksamt tar mot
En stor parasoll till klubbholmen
Bra flytvästar för vuxna
Ett sideboard till grillen i hamnen
Ett litet fåtöljbord till klubbhuset
Ska du riva ditt kök och har fräscha skåp hör av dig till
oss, de kan behövas i hamnen eller på holmen.
Du kanske har andra saker som du vill skänka till
klubbholmen, kolla först med Öfogden.
Vill du skänka något till hamnen kolla med Hamnkapten.

Alla flytvästar borta
Vill att alla tänker på att när du lånar saker som är för alla
medlemmar att det lämnas tillbaka speciellt flytvästar
som räddar liv.
Alla våra vuxen flytvästar är borta, så nu finns det inga
att låna ut inte ens när vi har arbetspass på holmen.

Välkomna alla nya medlemmar
Ett litet infomöte för nya medlemmar hålls utomhus i
hamnen den 25 maj kl 18.30.

Varvsanmälan 2021-2022, höjd avgift

Som sagt nu kan vi åka BÅT! Även om vädret
inte känns allt för trevligt så kan du ändå åka.
Jag brukar inviga och sova i båten när jag fyller
år och så blev det även detta år,
uppvaknandet var lite kallt det var is över hela
däcket. Brr…
Hamnen är öppen och igång med vår
fantastiska hamnkapten Anitha som håller i
trådarna och med sig har hon vice
hamnkapten Benny och hamnfogde Erik. Det
är mycket jobb som behövs göras i hamnen så
missa inte ditt arbetspass, vi behöver dig. Kom
ihåg att det är hamnkapten som beslutar om
era båtplatser och ibland behöver ni byta plats
detta beror oftast på att er plats är för stor för
den båt som du har. Du som vill köpa ny båt
eller framförallt större båt måste prata med
hamnkapten innan för att se om det finns
plats.
Vill säga tack till er i hamnen som gjort en
mycket fin cykelparkering, den behövdes, så
nu inga cyklar på bryggorna.
Klubbhuset har också fått sig en uppfräschning
med nymålade väggar, ommöblering, lite nya
inventarier och det viktigaste en ny
HJÄRTSTARTARE som hänger vid
anslagstavlan. Tack Ulrica Klubbmästare.

Båtsäsongen har precis börjat men det är redan dags för
varvsanmälan. Det gör du mellan den 24 maj – 13 juni.

Har hört att ni alla varit bra på att boka på era
vaktpass och vår vaktchef Thomas håller en
bra ordning på det.

Beroende på branden och alla kostnader behövs
varvsavgiften höjas till 106 kr/kvm

Vi fortsätter att följa de restriktioner som
gäller pga Covid-19

Läs mer om varvsplats på nästa sida

Sist men inte minst du glömmer väl inte att
vara med i våra tävlingar? Fina priser stundas.
Vi syns på bryggan, till sjöss eller i bastun
hälsningar Camilla

VARVSPLATS 2021
För att få en plats på varvet måste du teckna dig på en lista som ligger
i klubbhuset i hamnen eller digitalt, se. Listan i hamnen finns på plats
från den 24 maj till den 13 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 och/eller innanför det
inhägnade området samt försäkringsuppgifter (försäkringsbolag och
försäkringsnummer).
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.
Digitalt anmäler du dig via den här länken:
http://simplesignup.se/private_event/180360/64f781d0c3
hälsningar från Anitha, Benny, Erik och Bobby

INFO FRÅN IRS VARV

Samtliga båtar ska vara borta från varvsområdet senast söndagen
den 23 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.
Trailer under sommaren
Du som väljer att ha din trailer på varvsplan under sommaren ska ställa
denna högst upp till vänster, sett från sjön. De trailers som förvaras
tomma på området ska vara borta senast den 15 september. Observera
att IRS inte tar något ansvar för de trailers som förvaras på varvet över
sommaren. Trailers är välkomna tillbaka när trailer har en båt på sig.

Ekonomi

Nu har årets verksamhet börjat
komma igång, även ur ett
ekonomiskt perspektiv.
De flesta årsavgifter av olika slag har
kommit in och klubben står väl
rustad inför årets verksamhet. Det
finns inga avvikelser att rapportera
om så här långt. Det flyter på som
planerat

Höjda varvsavgifter

På grund av branden på varvet
måste varvsavgiften höjas.
Försäkringspengarna täcker inte det
som måste införskaffas och
återuppbyggas.
Avgiften höjs därför till 106 kr/kvm

Viktiga datum

24 maj – 13 juni varvsanmälan
1 augusti – 10 september bokning av
vaktpass på varvet.
Juni varvsavgift skickas ut
30 augusti – varvsavgift ska vara
betaltd
Den fullständiga kalendern hittar du
på vår webb: gbs.nu/kalendarium2021/

Hittills i år har vi haft lyckan att inte ha haft några inbrott eller stölder.
hälsningar Benny, varvschef IRS

Lejdvakter
Vaktpass på varvet

Våra vaktpass på varvet i höst blir 54 nätter mellan den 25 september till
18 november. Vaktpassen kan du boka mellan den 1 augusti och 10
september.

Vaktpass i hamnen

Vi har lyckats boka vaktschema fram till 20 sept.
Den 21, 27 och 28 september finns det familjepass att boka.
Oktober finns det familjepass den 11 och 12 ledigt, övriga datum är
uppbokade.

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

Du som vet med dig att du inte bokat ditt vaktpass hör av dig till mig på
tel 070-5430468
Vaktinstruktioner
Hälsningar Thomas Kommer du ihåg vad som ingår i ditt
åtagande när du går vakt? Annars
finns Vaktinstruktioner på vår webb:
http://gbs.nu/medlemsinformation/
vaktinstruktion/

Hamnen öppnad

Öppettider på
hamnkontoret

Hamnkontoret är öppet alla
onsdagar kl 18-20 mellan den 28/423/6.
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.

Ny cykelparkering

Äntligen är båtsäsongen här och hamnen är öppen och redo för att ta
emot alla medlemmar.
Tre arbetspass har hunnits med under våren. 17 april öppnades
hamnen och allt som behövs för att hamnen ska fungera fixades.
Samma dag påbörjades arbetet med att iordningställa en ny
cykelparkering på E-bryggan. Arbetspasset avslutades som det brukar
med att hamnkapten omgiven av de (på behörigt avstånd) som
deltagit i arbetspasset hissade GBS vimpeln.
De övriga arbetspassen har ägnats åt att byta ut ett antal flottörer
på bommar, byta ut brädor på A-bryggan samt städning i och under
jolleskjulet.

Följ skyltningen och parkera din
cykel i det nya fina cykelstället på Ebryggan. Ställ inga cyklar på någon
brygga i övrigt.

Vi har fått 10 nya medlemmar hittills i år och håller fortfarande på
med erbjudanden till de som står i vår kö.

Vill du ha?

Det har redan hänt en hel del i hamnen trots att säsongen precis har
börjat. Klubbhuset är ommålat och ny anslagstavla och klocka har
satts upp. Toaletten är ommålad och ett nytt duschdraperi är uppsatt
i duschen. Utanför bastun är en ny panel uppsatt.
Nu ser vi fram emot en härlig båtsäsong med väder som möjliggör att
vi också kan ses i hamnen där det är enkelt att hålla avstånd till varandra.
hälsningar Anitha, hamnkapten

Två nya sittgrupper i hamnen

Två små jollar ges bort. Kontakta
hamnkapten snarast om du är
intresserad.

Öppning av klubbholmen

Sergei och Robban demonterade köket och sågade hål i golvet för att
lokalisera problemet med fuktskadan vid köket. Golv och en del av
väggen mot förrådet togs bort. Tyvärr så fanns det inget rör under
diskhon så allt vatten från disk samt tvätt i kök har bara runnit ut under
diskhon på backen.

Några fler ord om
holmens öppnade

Klubbholmen öppnades lördagen
den 14 maj. Kl 9 avgick båtarna mot
holmen. Det var dimma på fjärden
och man såg inte så mycket.
Olle och Sergei kliade sig i huvudet
över hur det ska möbleras i
storstugan så det kommer säkert
ändras till hur det alltid har varit.
Framför storstugan mot bryggorna
så är det rensat från löv och gräs.
Bävern har gnagt på träd och de
måste fällas.
Diskhon i storstugan är avstängd i ca
fyra veckor. Men allt annat är
fungerande som vanligt
Korvgrillningen gick superbra. Tack
Robban för att du handlar och håller
koll.

På nästa arbetspass kommer vi att försöka lyfta och byta syllen som är
rutten. Då dras även ett rör för gråvatten från disk samt dusch till en
perkolationsgrop under huset.
Under tiden är diskhon i storstugan avstängd. Arbetet tar cirka fyra
veckor. Diskning får därför göras i diskhon vid bryggan
tillsvidare.

Avslutningsvis så vill jag bara säga att
det var ett trevligt arbetspass med
öppning av holmen samt tack till alla
som ställer upp. Det kommer vara
lite kaos i storstugan tills vi fixat med
vattenskadan men vi är på rätt väg
och problemet är lokaliserat.
Tack alla som ställde upp Annasara,
Robban, Fredrik/Martin, Vincent,
Per, Isack, Kjell, Anders, Morgan,
Sergej, Edvin, Olle (hoppas jag inte
glömt någon)
hälsningar Sergei

Under dagen klöv några ved och fyllde vedboden. Bra jobbat!

BÅTBINGO

Olle och Morgan lyfte upp vattenslangen i Mälaren samt demonterade
backventilen för sommarvatten. Den läckte och var full med skräp och
sjögräs. Det behövs en åtgärd för den inom en snar framtid. Eventuellt
förlängs slangen ca tio meter och ett sänke sätts vid backventil med ett
flöte så inkommande vatten inte tas från botten.
Stugorna städades
och sängkläderna
från kemtvätten är
utlagda på
sängarna.

Duschen på ”baksidan”
är borttagen. Det
kommer att komma upp
någonting bättre så vi
inte förstör huset med
vatten mot.

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

Vinn i fiske- eller
fototävlingen i år!

Du ställer väl upp i fiske-och
fototävlingen?
Klasserna är
1. Aborre barn 0-15 år
2. Aborre vuxen
3. Gös vuxen
4. Gädda vuxen
Fototävling med temat
Sommarkänsla
Tävlingarna pågår 1 /5 - 31/8.
Mejla din 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

Bryggorna är sopade och tvättade. Men efter vintern så behövs det fixas
till med lite brädor som lossnat samt byte av ett par där något har
gnagigt emot.

Kommer du ihåg de nya uthyrningsreglerna?

Kom även ihåg kostnaden
för elanvändning

Elanvändning på klubbholmen kostar
50 kr/dygn. Avgiften betalas i förväg,
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.
Bokning av stugorna på holmen 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 FÖR STUGORNA
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

Ordförande har ordet,
forts

På Klubbholmen har vi en ny trio;
öfogde är Sergej, vice öfogdare är
Robban och Olle och de har mycket
att göra i sommar med att lyfta
Du får inte hyra stugan åt dina barn eller släktingar om du inte själv vistas husen, riva diskdelen av köket och
på holmen, för att boka stuga måste du vara båtägande-, delägar- eller
laga det som är ruttet, fixa med
betalande familjemedlem.
duschen så inte huset blir förstört,
laga lillstugor, klyva en massa ved,
VECKA
etc. Diskdelen kommer inte att
Du kan hyra EN stuga (ej båda) sju dagar i sträck dock får det ej inkludera kunna användas utan det kommer
två helger. Du kan hyra en stuga måndag- söndag eller fredag – torsdag.
finnas ett provisorisk diskavdelning
Således går det EJ att hyra lördag-fredag eller söndag-lördag.
utomhus.
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.

Vi har en ny kassör för i år och det är
Lars, frågor till honom gör du via
kassor@gbs.nu.

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.

Vår miljöansvarig Roger arbetar
vidare med vår miljö och gör både
miljökontroll i hamnen och på
klubbholmen. Han omvärldsbevakar
det som händer i vårt område.
Frågor om miljö skickas till
miljo@gbs.nu

MILJÖANSVAR

Det har varit stor aktivitet på IRS varvet, många har fixat med sin båt
inför sjösättning. En del slipar bort eller skrapar av gammal bottenfärg.
Jag får många frågor om vad som gäller för bottenfärger i Mälaren. Jag
vill då hänvisa till vår Miljöplan, som du hittar på vår hemsida,
gbs.nu/om-gbs/miljo/. Där finns klart och tydligt vilka regler som gäller,
dvs inga biocidfärger är tillåtna i Mälaren. GBS rekommenderar i
dagsläget, precis som SaltsjöMälarensBåtFörbund, SMBF, att man
kapslar in gammal bottenfärg med en spärrfärg, som då förhindrar att
gammal giftig färg släpps ut i vattnet. Denna metod rekommenderas
alltså av SMBF och tills annat sägs följer vi deras linje.
Alla båtklubbar väntar fortfarande på Transportstyrelsens rapport
"Skrovmålet", där de ska komma med riktlinjer om vilka regler som ska
gälla kring bottenfärger på våra båtskrov.
När det gäller miljöarbetet i hamnen och på klubbholmen så genomför
vi i dagarna en miljökontroll, så kallad egenkontroll, där vi själva går
igenom vilka riskområden som finns för miljön och lägger upp en plan
för hur vi kan åtgärda dessa.
hälsningar Roger Fransson, Miljöansvarig

Har du något som du vill att vi ska ha
med i GBS nytt eller på hemsidan hör
av dig till vår skickliga
kommunikatör/sekreterare Suzanne
sekreterare@gbs.nu
http://gbs.nu/om-gbs/gbs-styrelseoch-funktionarer/
Vill du mig, ordförande Camilla,
något så föredrar jag ett mejl till
ordforande@gbs.nu
Klubben uppskattar att du tar ditt
ansvar och visar respekt och håller
avstånd till andra klubbmedlemmar.

Trevlig anda i klubben

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

KBS Seglarskola

Har du barn som vill lära sig segla så
har KBS (Kvarnvikens båtsällskap)
seglarskolor även i sommar.
Seglarskolan är populär så anmäl ditt
barn snarast. Läs mer här:
https://www.svenskalag.se/kbsseglarskola

Tisdagsseglingar
VI fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Håll i och
håll ut. Och så här gör vi i vår klubb tills vidare 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.

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/

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

På tisdagar genomförs
seglingstävlingar för båtklubbarna i
Hässelby/Vällingby. Läs mer här:
https://hasselbysjosallskap.se/klubb
segling/
och här kan du läsa om regler etc:
https://hasselbysjosallskap.se/klubb
segling/regler-2017/

Stadgar, regler och
instruktioner

På vår webb http://gbs.nu/ och
under de olika rubrikerna hittar du
alla viktiga dokument och de är alltid
uppdaterade enligt senaste
årsmötesbeslut.

