
  

 

 

 

 

 

Nyheter i korthet 
Extra medlemsmöte 
Söndagen den 13 mars kl 11 är det extra medlemsmöte i 
hamnen. Mötet är för att stadgarna som antogs på 
årsmötet måste antas på två medlemsmöten. 

VIP öppning 
Söndagen den 13 mars klockan 10 – 13 är det VIP 
öppning i hamnen. Under den kan du boka in ditt vakt- 
och arbetspass. Först i kön väljer datum först. 
Nummerlappar delas ut från klockan 9.30. 

På arbetspassen sköter vi vår gemensamma egendom 
som hamnen och klubbholmen. Allt måste underhållas 
varje år för att inte blir förstört. Förutom underhåll så 
behöver vi till exempel sköta om våra hus genom 
städning eller gräsklippning på klubbholmen. Titta i  
listan längre bak i GBS Nytt vad som passar dig bäst. 
 Är du t ex snickarkunnig är det bra om du bokar in dig 
när det ska byggas altan på Klubbholmen.   

Du får gärna sätta upp dig på flera arbetspass om du har 
möjlighet. 

Under kötiden så grillar vi lite korv.  

Snart dags för ny båtsäsong  
Snart börjar sjösättningen igen. Sjösättningen i år är 
lördagar och söndagar med samling kl 9, från den 23 april 
till den 22 maj. 

Det är många båtar på varvet och alla kan inte sjösättas 
på samma dag. Om du ska få den dag du önskar så boka 
så fort som möjligt en dag när listorna läggs ut den 9 april 
i vaktkuren på varvet.  

Bilgrinden öppnar också den 9 april. 

 

Ordförande har ordet 

Hej alla medlemmar nu så är det snart dags 
med att få våra båtar i sjön. Det är viktigt att 
du bokar in din sjösättning tidigt.  

Tänk på att traktorförare behöver fördela 
jobbet med alla båtar så gå ner i god tid och 
boka din sjösättning. Då är det större chans att 
få den dagen du önskar. 

I år kan vi återigen välkomna till VIP öppning.   
Det ska bli kul att träffa er medlemmar som vi 
inte har kunnat umgås med på länge. 

I år fyller klubben 60 år så vi kommer ha en 
fest den 18 juni om det inte kommer några 
restriktioner från folkhälsomyndigheten.  

Jag vill passa på och tacka de som avgått i 
styrelsen det är Roger (miljöansvarig) samt 
Ulrika (klubbmästare).  Stort tack för ert 
engagemang.  

Och jag vill hälsa de nya i styrelsen välkomna: 
Annette ny klubbmästare och Matte ny 
miljöansvarig om dem kan du läsa om här i 
nyhetsbrevet.  

Vill påminna er alla att vi måste visa respekt 
tillvarandra både i klubben och på holmen och 
om du vill ha ett större sällskap med dig till 
holmen eller till hamnen så är det bra att du 
meddelar styrelsen innan så vi vet om det.  

Årsmötet som vi hade nu så var det många 
diskussioner, se de viktigaste beslutet som vi 
tar upp här i nyhetsbrevet. 

Flera medlemmar har ställt upp utanför sina 
arbetspass och gjort olika uppdrag, tack till alla 
er!  

 
Välkomna till en ny båtsäsong! 
Camilla 
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Vi fyller 60 år 
Lördagen den 18 juni kl 16 firar vi vår födelsedag.  
Du som har förslag eller vill hjälpa till  
med att planera festen är välkommen att höra av dig till vår nya  
klubbmästare Annette Rising, klubbmastare@gbs.nu 
 

Hamnen 
Hamnen öppnar den 20/4 men första nattvakt är vid första sjösättning 23/4. 
 
Öppettider hamnkontor 2022 
Alla onsdagar kl. 18-20 mellan den 27 april – 22 juni. 
I juli har vi jour i hamnen och vilka styrelsemedlemmar som ansvarar då  
anslås i hamnen samt i GBS-Nytt nr 2. 
From augusti har hamnkontoret öppet varannan onsdag kl 18-20,  
ojämna veckor (3/8, 17/8, 31/8, 14/9 och 28/9).  
Efter den 28/9 är hamnkontoret stängt för säsongen. 

Klubbholmen 2022 
I år måste trädäcket på de små stugorna bytas ut eftersom de är ruttna.  
Vid brygginspektionen som görs i maj av Sergei och någon kunnig så ska 
materialet mängdas till att bygga nytt trädäck. Under tiden det renoveras 
kommer en av stugorna vara stängd för uthyrning. 
 
Bryggorna kommer att ses över efter vintern samt renoveras och oljas in  
när väder är tjänligt för det. I övrigt så fortsätter vi med att göra grund för  
nya uteplatsen på norrsidan samt att ved måste klyvas. Nya maskiner  
behöver köpas in till holmen bland annat en vedklyv.  
 
Vi fogdar på ön hoppas att våren blir fin och att vi kommer kunna börja  
med våra arbetspass så snart som möjligt. 
Du som är snickarkunnig boka gärna upp dig på ett arbetspass vid VIP 
öppningen eller digitalt. Det finns också annat att göra på ön så boka upp 
dig på ett eller flera arbetspass.  
 
Exempel på arbetspass under sommaren 
Vi kommer att ha ett antal ”stora arbetspass” där det kommer vara 8 - 10 st 
medlemmar samt öfogdar.  Då träffas vi i hamnen kl 09 arbetar till 15, grilla  
sen hemgång. 
Vid små arbetspass kommer det vara 2 st medlemmar samt en öfogde.  
Fokus på gräsklippning, vattning samt se till att det ser allmänt snyggt ut.  
De är varannan söndag kl 14-17 från den 19/6. 
 

Transporter vid arbetspass 
Transporter vid små arbetspass görs med paddan. Vid transporter till stora 
arbetspass ser vi gärna att fler kan åka ut till klubbholmen i egen båt så vi  
slipper åka med paddan flera gånger 
Öfogdar 
 

Årsmötesbeslut i 
korthet 
 19 nya medlemmar 

valdes in till ordinarie. 
 Vi har god ekonomi och 

har därmed betalat av 
halva lånet som togs i 
samband med avloppet. 

 Vaktinstruktioner och att 
vaktplikten för varvet 
kvarstår antogs. 

 Nya avgifter är byte av 
båtplats kostar 1000 kr 
och nyckel kostar 280 kr 
(höjning med 80 kr) 

 

 

 
 
 
 

Tilläggning på 
holmen 
Väldigt ofta så ligger det 
båtar med sida mot brygga. 
Det är absolut förbjudet, 
samt tar upp plats för övriga 
klubbmedlemmar. 
 

Öfogdeplatser  
Två öfogdeplatser vid 
bryggan på holmen är 
reserverade för just öfogdar.  
De är till för att t ex när vi 
kommer med material till 
holmen så ska det finnas 
plats för oss att lägga till där 
det är enkelt att lasta av.  

 

 
 
 
 
 



 
Arbetspass 2022 

Typ av arbetspass i hamnen Datum Tid Antal  

Öppning av hamnen, flytta en bom samt tvätta 
klubbens båtar 

20/4 18 12 

Byte av flottörer  23/4 10 4 

Städning klubbhus, bastu, toa och tvätta 
fönster 

23/4 10 3 

Olja bryggor  11/5 18 6 

Målning av räcke in till hamnen + bänk på 
bryggdäck + förbättringsmålning 

18/5 18 6 

Byte av brädor på B-bryggan 8/6 18 5 

Klippa vass 15/6 18 2 

Klippa vass 13/7 18 2 

Klippa vass 10/8 18 2 

Tvätta lampor 31/8 18 4 

Stängning av hamnen + städning 29/10 10 10 

Arbetspass IRS    

Städning varvet inför sjösättning 19/3 10 5 

Städning varvet inför sommaren 30/5 18-20 3 

Städning och iordningsställande inför 
upptagning 

20/9 18-20 3 

Städning av varv 19/11 10 5 

Arbetspass holmen    

Brygginventering 23/4   

Öppna holmen, stort pass 7/5 9-15 10 

Renovering av uteplats vid stugorna, stort pass 28/5 9-15 10 

Uteplats samt annat arbete, stort pass 4/6 9-15 10 

Gräsklippning och diverse, små arbetspass 19/6 14-17 2 

Gräsklippning och diverse, små arbetspass 3/7 14-17 2 

Gräsklippning och diverse, små arbetspass 17/7 14-17 2 

Gräsklippning och diverse, små arbetspass 31/7 14-17 2 

Gräsklippning och diverse, små arbetspass 14/8 14-17 2 

Gräsklippning och diverse, små arbetspass 28/8 14-17 2 

Stänga holmen och dra in bryggor, stort pass 15/10 9-15 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kalendarium 
13/3 VIP öppning och 
medlemsmöte 
9/4 Bilgrinden på varvet 
öppnas. Sjösättningslistor 
läggs i vaktkuren i hamnen 
20/4 hamnen öppnar 
23/4 första sjösättning 
23/4 första nattvakten 
27/4 hamnkontoret öppnar 
för säsongen 
7/5 Klubbholmen öppnas 
18/5 info för nya 
medlemmar i hamnen 
25/5 – 11/6 ansökan om 
varvsplats 
Du kommer väl ihåg att titta 
vad som händer i klubben? 
Fullständigt kalendarium 
finns på webben: 
https://gbs.nu/kalendarium-
2022/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Mats Andersson  
ny miljöansvarig i styrelse 
 
 

Nybliven båtägare med en viss 
fäbless för modellen Albin 25 som 
resulterat i att sommaren 2022 
kommer att innebära andra 
sommaren med ”Saga” med 
tillverkningsår 1972.  
 
Jag erfarenhet från diverse 
styrelsearbete i idrotts- och 
bostadsrättsföreningar. Jag är kort 
och gott ett riktigt ”föreningsdjur” 
som lever efter devisen att ”en 
förening är och blir vad dess 
medlemmar gör den till”. 
 
Min erfarenhet inom miljöområdet 
sträcker sig till att jag tidigare varit 
kvalitetsansvarig på ett börsnoterat 
tryckeri och där bland annat jobbat 
med dess Svanen- och ISO9000-
certifiering.  
Som person djupdyker jag i frågor om 
de är intressanta för att vara så 
uppdaterad som möjligt. Det senare 
på gott och ont… 
När jag inte åker båt så tycker jag att 
det är kul med släktforskning och att 
skriva limerickar. 
 
 

Jag ser fram mot ett år som 
klubbmästare. 
 
Bor i Hässelby Strand med sambon 
Tommy Svensson. 
Har två vuxna barn och nu sex  
barnbarn. 
 
Vi har en Nidelv 28 och har varit 
medlem sedan 2018. 
 

 
Annette Rising ny klubbmästare 

  

 

 

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/ 
 
 
 

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

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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


