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Nyheter i korthet
Välkomna alla nya medlemmar
Vi har fått 18 nya medlemmar som har fått båtplats
hittills i år.

Snart dags att ta upp båten
Listor för tidsbokning för upptagning av båtar läggs i
vaktkuren på varvet den 11 september. Se till att du har
rätt typ av bockar och stöttor som är anpassade för din
båt. Första båtupptagning är den 25 september och den
sista är den 24 oktober.
Läs mer om IRS varvet på http://irs-varv.se/
/Benny, ordförande IRS

Ny medlem på varvet?
Är det första gången du ska upp på varvet?
Torsdagen 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. Viktig info för dig som är ny!

Viktigt om varvslappar
Varvslapparna kommer som föregående 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 15/9 och 29/9.
Viktigt att de hämtas de kvällarna mellan kl 18-20!

Trailer på varvet
Du som har din trailer stående på varvet, kom ihåg att ta
bort den före den 15 september. De måste vara borta för
att grusplanen ska sladdas och gräset klippas m.m. De
trailers som inte är borta den 15 september kommer att
transporteras ut på gatan och då är risken stor att
Gatukontoret forslar bort dem.

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Vad händer med sommaren….
Helt plötsligt blev det höst. Jag hoppas på en
fin september för lite båtliv vill vi fortfarande
ha.
Sommaren har varit varm och varit perfekt för
båtlivet.
Pga av Corona har vi ingen möjlighet att
fortsätta med våra sociala aktiviteter, vi får
hoppas att nästa år ger oss en annan
möjlighet.
Synd att vi inte kan träffas alla på våra
klubbfester och lära känna alla nya
medlemmar som jag vill passa på och önska
välkomna till GBS.
Under sommaren har det gjorts många fina
arbeten både på holmen och i hamnen.
På holmen har storstugan lyfts och blivit jämn
samt så har en ny diskbänk med nya under och
överskåp installerats. Ett dusch hus har byggts
som blir klart nästa år. Och mycket fint har det
blivit.
I hamnen har brygga för parkering av cyklar
byggts, mycket bra. Alla staket är målade samt
jolleskjulet ute på bryggan, vi har också fått en
nymålad toalett som även kommer få nytt
golv. En fin ny grind har gjorts av en av våra
medlemma: Bernte.
Tack för allt fint arbete samt tack alla
medlemmar som tar ansvar och gör sin vakt.
Till sist Grattis till alla som fyllt jämt. Gdpr gör
att vi inte kan nämna någon vid namn.

Hoppas vi kan ses på årsmötet IRL
Camilla

Varvsplatser

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.

Några ord från hamnkapten

Under säsongen har vi hittills förmedlat 18 nya platser. Vi har i dagsläget några
lediga platser på A-bryggan
Förtöjningar
Det är hög tid att se över sina förtöjningar. Det har redan blåst en hel del och
påfrestningarna är stora. Se till att ni har rejäla dämpningar både i för och akter
samt att ni har två fendrar på varje sida av båten. Fendrar är speciellt viktigt att ni
som ligger på A-bryggan ser över då ni ju har en båt som ligger bredvid utan bom
emellan.
Vi ber dig som vet med dig att du inte har korrekta förtöjningar att åtgärda detta
snarast. Tänk på att det inte bara är din egen båt som drabbas utan även din
båtgrannes samt y-bommarnas fästen i bryggan.
/Anitha, hamnkapten, Benny vice hamnkapten och Erik hamnfogde

Vaktpass under säsongen

Vakten i hamnen har hitintills gått mycket bra.
Jag tror även att de pass som är kvar kommer att gå bra.
Tack alla som gjort sina pass och alla som kommer att gå sina pass.
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

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
2021-09-25 till och med 2021-11-18. Det ska precis som i hamnen vara två
personer som går vakt samtidigt.
Vaktpassen gick att bokas till den 10 september. Nu lottas passen ut till de som
inte har tecknat sig.
Alla passen ligger i Basken under Vaktschema Varvet IRS…
Vid eventuella frågor kontakta undertecknad
/ Thomas Hedlund, vaktchef

Vaktkuren på varvet

Tyvärr så kommer inte vakthuset som brann ner vara återuppbyggt i år. Detta
beror på byggnadsnämnden. När du vaktar kommer du att få sitta i den bod som
stod där föregående säsong.

Hamnkontoret

Hamnkontoret är öppet
varannan onsdag ojämna
veckor mellan kl. 18-20
fram till den 30 september

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.

Trevlig anda i
klubben

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

Lejdvakter
säsongen 2021

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 070787 31 15
Håkan Rydeberg 070-63
97 888
Manu Uniyal 070–4679076
Robert Björkdal 077-434
6052
Thomas Hedlund 0705430468

Klubbholmen

Öfogdar och medlemmar hjälptes åt under sommaren med arbetet att reparera
Storstugan. Syllar som var murkna byts ut. Golv, vägg och kök behövdes bytas
pga vattenskador. Det var ett stort jobb som gjordes så nu håller Storstugan
några år till. De har även byggt en duschkabin bakom storstugan och rensning av
andra sidan holmen har fortsatt.

Klubbens ekonomi

Klubbens ekonomi går i
stort sett som planerat. Vi
har yta kvar på IRS för
vinterförvaring, som vi
helst vill hitta hyresgäster
till. Vi får nämligen betala
för en ganska stor yta som
vi inte ännu belagt fullt ut.
Vi kommer dock att bli
tvungna att betala för hela
ytan till IRS, oavsett om vi
hyr ut den eller ej.
/Lars, kassör

Klocka upphittad

En klocka är upphittad på
klubbholmen under
sommaren. Den återfås hos
hamnkapten mot
beskrivning.

Du behövs!

Arbetspass på holmen

Här är ett axplock av aktiviteter under ett arbetspass på Klubbholmen.

Olle och Vincent monterar upp
stomme för den framtida duschen

Vädret tillät eldning av ris och det
var många som hjälpte till att städa
upp rishögar och dra till brasan

Är du intresserad av att
arbeta för klubben?
Valberedningen arbetar nu
för full inför årsstämman.
Det behövs medlemmar
både till styrelsen och
funktionärsuppdrag. Bland
annat någon som vill jobba
med miljö.
Ta kontakt med Morgan
eller Bobby, se telfonnr på
webben eller mejla:
valberedningen@gbs.nu

Övriga aktiviteter
1. Sergei med kollega sätter upp takränna på baksidan av storstugan
2. Klyver ved i vanlig ordning. Det kommer inköpas en ny vedklyv inom kort.
3. Tallen på ”andra sidan ” är uppkapad i 30cm bitar
4. Getingboet vid entré dörren måste åtgärdas innan ny säsong. Bra jobbat
Robban och Vincent med att ta hand om problemet.

5. Lilla båten är upptagen och lagd på sidan.

Vårt kalendarium

Du kommer väl ihåg att
titta vad som händer i
klubben? Kalendariet på
webben hålls uppdaterad:
http://gbs.nu/kalendarium2021/

Webb och
Facebook
Självklart så avslutade vi med en korvgrillning
Tack alla som ställt upp och jobbat på holmen!
/Sergei, öfogde, Olle och Robban vice öfogdar

Aktiviteter i sommar

Den 1:a juli så hade klubben sommarens första Bingo i hamnen. Solen sken och
det var ungefär 30 personer som deltog med glatt humör och beredda med
penna för att kryssa de rätta nr. Den 3:e augusti var det dags igen för bingo,
denna gång med några färre deltagare men humöret var på topp. Även denna
kväll lyste solen på oss och vinnarna blev glada för sina vinster.

Ulrica, klubbmästare och båtbingovärdinna till vänster tillsammans med några
lyckliga vinnare

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/

Denna pågående pandemi har ju ställt till det för oss alla på något sätt. Klubben
hade som ambition och tron på att kunna ha ett knytkalas den 28:e augusti men
på grund av att smittan ökar och många inte hunnit fått vaccin än så tog styrelsen
ett beslut om att ställa in årets knytis.
Årets fototävling håller på än och vi vill ha in vackra sommarbilder till denna
tävling. Så har du någon sådan somrig bild så skicka den
till sekreterare@gbs.nu så är du med i tävlingen.
Har du fångat, mätt och fotat en gädda, gös eller aborre så skicka in bilden
till sekreterare@gbs.nu Gäller även barn med fångad aborre.
Ja det var väl allt för denna gång
/ Klubbmästaren Ulrica Lyhnaki

Rena Mälaren hjälpte oss rensa hamnen i juni

Rena Mälaren ställde upp med två dykare idag och rensade en del av hamnen.
Medlemmar och styrelse var nere och arbetade med att vara repdragare och ta
mot allt som plockades upp och sorterade samt körde bort.
På cirka tre timmar plockade de två dykarna upp: 63 däck, 16 batterier, en
bordssåg, två cyklar, en kundvagn och lite annat.

En gammal Volvo hittades som måste ha kört genom isen för länge sedan. Den
togs dock inte upp.
Ett bildäck motsvarar 1000 plastpåsar, dessutom innehåller de
cancerframkallande gifter. Från och med nästa år är bildäck förbjudna i hamnen.
Robban en av dykarna berättade att en golfboll som hamnar i vattnet dödar all
växtlighet inom en kubik (1×1 m) vatten.
Vi måste vara rädda om vår hamn och vattnet!

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

Protokoll

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

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/gbsstyrelse-och-funktionarer/

