
  

 

 

 

 

 

Nyheter i korthet 
Välkomna alla nya medlemmar  
Vi har 11 nya medlemmar för i år. 

Onsdagen den 18 maj kl 18.30 är du välkommen till 
informationsmöte i hamnen. Då berättar vi om klubben 
och vi svarar på alla frågor och funderingar 
Välkommen! 

Är du ny inom båtlivet? Titta gärna på dessa sidor för att 
veta vad som gäller och händer i sjölivet: 
smbf.org och batunionen.se, där vi är medlemmar. 

 

Klubben fyller 60 år det firar vi 18 juni! 
Klubben fyller 60 i år så en fest kommer vi anordna den 
18 juni, är du en festfixare eller musiker hör av dig till vår 
klubbmästare Annette, klubbmastare@gbs.nu 

Program och inbjudan på nästa sida 

 

Varvsanmälan 2022-2023 
Båtsäsongen har precis börjat men det är redan dags för 
varvsanmälan. Det gör du mellan den 25 maj – 11 juni. 
 
Varvsavgiften är 106 kr/kvm 
 
Läs mer om varvsplats längre fram i GBS Nytt 
 

 

Ordförande har ordet 

VÄLKOMNA till en ny båtsäsong 

Nu kommer alla båtar till vår fina hamn som vi 
alla har ett ansvar för att hålla fint och rent. 

Vi tycker om att det finns socialt liv i hamnen 
och det innebär också ett ansvar för dig som 
medlem.  

Du kan inte lämna pantburkar eller flaskor i 
hamnen och varje medlem måste ta med sitt 
eget skräp från hamnen. På 
Malteholmsbadet är det nu sopsortering som 
gäller. När du använt grillen så gör rent den 
efter dig. 

Om du lämnar mat i kylskåpet så måste den 
märkas. Lämna helst ingen mat i kylskåpet, vi 
har ingen som städar ur kylskåpet och det är 
allas ansvar. Vi har under vinter haft lite 
problem med kvarlämnade sopor och annat i 
klubbhuset som har medfört en otrevlig lukt. 
Därav denna extra uppmaning. 

Vi har en ny miljöansvarig i klubben och det är 
Matte, som kommer se över vår miljöplan och 
planering för när bottenfärger ej får finnas på 
skrovet. Mälaren är vårt dricksvatten så du 
som köper en ny båt tänk på att den ska vara 
ren från giftiga bottenfärger.  

I vår klubb gäller detta 
Vi hejar på varandra, vi hjälper varandra, vi 
respekterar varandra, i hamnen 
bestämmer hamnkapten/ vice hamnkapten 
och hamnfogde och på holmen bestämmer 
öfogdarna. 
 
Vi syns på bryggan men framför allt på festen 
den 18 juni. 

Hälsningar  
Camilla, ordförande  
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Välkomna till årets 
fest, GBS fyller  
60 år!  
Det vill vi fira tillsammans 
med dig och när är det? 
Jo, den 18 juni kl 16.00 i GBS 
hamn.  

Vad behöver du göra, jo fylla 
i anmälan senast den 30 maj. 
Svara via länk i smset du har 
fått eller via den här länken: https://tinyurl.com/5dcyr8m4 

Du får ta med din respektive och hemmavarande barn.  
Är du singel får du ta med + 1 
 
Klädsel BÅT-tema. Fina priser utlovas. 
 
Klubben bjuder på fördrink, 2 glas vin eller öl och maten. 
 
Har du en anekdot eller annan händelse eller gamla foton från 
klubben så tar vi gärna del av det, mejla till ordforande@gbs.nu också 
senast den 30 maj. 
 
Självklart finns det skoj och aktiviteter för barn och äldre. 

Vad händer på festen? 
Kl 16.00 - 17.00 mingel och välkomstdryck, 
tipspromenad för vuxna och barn. 
Kl 17.00 - 17.30 Vi skålar för GBS och sjunger 
Kl 17.30 - Bjuder vi in till en trerättersmiddag med sång och andra 
aktiviteter. 
Kl 19.00 - Lekar och prisutdelning 
Kl 19.30 - Så drar våra musiker igång musiken och dans. 
Kl 23.00 - Vickning 
Dansen fortsätter 
  
Varmt välkommen till en fin kväll i GBS anda 
 
 

INFO FRÅN IRS VARV 
Samtliga båtar ska vara borta från varvsområdet senast söndagen  
den 22 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.  
hälsningar Benny, varvschef IRS och Bobby varvsansvarig GBS 
 
 

Grattis till fler 60 åringar 

 
Hip hip hurra till de i vår styrelse och 
funktionärer som fyller lika mycket som 
vår klubb i år: 
Camilla ordförande fyllde den 29 april 
Robban vice öfogde fyllde 13 maj 
Thomas vaktchef fyller 13 juni  
Lars kassör fyller 14 oktober 
 

Södertälje kanal avstängd 
Sjöfartsverkets beslut med dnr 22-02024 
angående avlysning av den allmänna 
farleden 901 i Södertälje sluss och kanal 
med start fredag 27 - söndag 29 maj 2022. 
 
Syftet med avlysningen är att två stycken 
ledningsomläggningar planeras att 
genomföras i kanalen. 
 

Tappström avstängd 
Sjöfartsverket beslutar att den allmänna 
farleden 914 avlyses för all sjötrafik från 
27 juni - 3 juli kl. 7-19 
 
Området begränsas till ett cirka 160 
meter långt arbetsområde i anslutning till 
Tappströmsbron (Ekerövägen). 
 
Trafikverket är i färd med att bygga en ny 
bro över Tappström, och entreprenören 
kommer att arbeta med maskiner som är 
placerade på pråm som blockerar 
farleden, vilket gör att passage av båt ej 
är möjligt under tiden för detta arbete. 
 

Hamnkontoret öppet 
Hamnkapten finns i hamnen varje onsdag 
kl 18-20 fram 22 juni. Under juli månad är 
dock hamnkontoret stängt. 
Styrelsemedlemmar har telefonjour, se 
anslag i hamnen. Från 3 augusti är 
Hamnkontoret öppet varannan vecka, 
ojämna veckor, t o m 28 september. 
 

 



Äntligen är båtsäsongen här och hamnen är 
öppen och redo för att ta emot alla medlemmar 
Vi har haft tre arbetspass hittills under våren. Den 20 april var det 
öppning av hamnen där allt som behövs för att hamnen ska fungera 
fixades till. Det var första gången vi öppnade en onsdagskväll, det 
fungerade jättebra och vi hade även tur med vädret. Arbetspasset 
avslutades som det brukar med att hamnkapten hissade GBS- 
vimpeln. 
De övriga arbetspassen har ägnats åt att byta ut ett antal flottörer på 
bommar samt städning av klubbhus. 
 
Enligt styrelsebeslut föregående år så är nu alla däck på bryggorna 
borttagna. Vi har gjort det av miljöskäl och kommer inte tillåta att 
däck monteras vid båtplatserna. Om du vill ha något skydd för båten 
så rekommenderar vi att du sätter dit en bryggfender. 
 
Det har redan hänt en hel del i hamnen trots att säsongen precis har 
börjat. Korridoren och tre dörrar vid toaletten är ommålade. De 
återstående dörrarna ska målas längre fram. Erik har tillsammans 
med en medlem lagat högra delen av bryggdäcket ute vid jolleskjulet. 
 
Vattenslangen med färskvatten mellan Maltesholmsbadet och 
båtklubben har reparerats på två ställen. Diverse reparationer har 
gjorts av vattenledningar i hamnen. 
 
Vi har i dagsläget inga lediga båtplatser förutom på A-bryggan. 
Nu ser vi fram emot en härlig båtsäsong. 
 
/Anitha, hamnkapten, Benny vice hamnkapten och Erik Hamnfogde 

Vakt- och arbetspass under säsongen 
Nu är båtsäsongen i gång på riktigt och båtarna börjar förtöjas på sina 
platser i vår hamn. 
 
Vi har 168 dygn som vi behöver bemanna med två vakter det ger 
totalt 336 vaktpass (2 pass/dygn) i hamnen. Idag är 289 av dessa 
vaktpass bokade i Bas-K, det saknas 47 vaktpass i hamnen. 
Du som inte har bokat dina vaktpass kommer att tilldelas dessa. 
Om det blir vaktpass över när alla har tilldelats sina pass så kan dessa 
komma att lottas ut bland alla medlemmar. 
 
Du som inte bokat ditt arbetspass kommer också att bli tilldelad ett 
pass. 
Fräscha gärna upp ditt minne om vad som ingår när du har ditt 
vaktpass: http://gbs.nu/medlemsinformation/vaktinstruktion/ 
Ha en härlig och skön båtsäsong! 
/hälsningar Thomas, vaktchef 

Miljöplan och bottenfärg 
Klubben kommer att revidera klubbens miljöplan. Sannolikt kommer 
den inte innehålla några större förändringar utan det handlar mer om 
en uppdatering. 
Under juni har klubbens representanter blivit kallade till en 
miljöinspektion i hamnen. I skrivande stund är det lite oklart om 
omfattningen av denna och hur resultatet ska hanteras. 
Enligt tidigare beslut så ska länsar införskaffas och nya offerter 
kommer att tas in. 
/hälsningar Matte, miljöansvarig 

Bil till hamnen 
Snälla parkera inte din bil utanför hamnen 
det är endast till för avlossning och 
lastning. 
Tänk på att när du åker ner på vägen att 
köra försiktigt, vi kan annars bli av med 
våra rättigheter att köra ända ner till 
hamnen. 

Viktiga datum 
25 maj – 11 juni varvsanmälan 
18 juni 60 års fest 
Juni varvsavgift skickas ut 
30 augusti – varvsavgift ska vara betald 
 
Den fullständiga kalendern hittar du på 
vår webb: http://gbs.nu/kalendarium-
2022/ 

BASTUN 
Angående vår bastu så är det viktig av 
hygieniska skäl att den städas med såpa 
efter att du använt bastun. 
 
Du behöver också se till att det inte är 
något vatten kvar i hörnorna på golvet. 
Hela huset lutar så viktigt att du 
använder gummiskrapan.  
 
Förra året sköttes inte städning av bastun 
bra, vi som bastar vill ha en fräsch bastu. 
Även omklädningsrummet behöver städas 
efteråt.  
Hälsningar  
Camilla bastubadare 

Lejdvakter säsongen 2022 
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: 
1200 kr / pass 
 
Robert Björkdal 070-4736052 
Matte Andersson 073-3665727 
Tommy Mörth 073-973 11 88 
Iaroslaw Kharlamow 070-787 31 15 
Håkan Rydeberg 070-63 97 888 
Manu Uniyal 070–4679076 
Thomas Hedlund 070-5430468 
 

 

 

 



VARVSPLATS 2022 
För att få en plats på varvet måste du teckna dig på en lista som ligger 
i klubbhuset i hamnen eller digitalt, se nedan.  
Listan i hamnen finns på plats från den 25 maj till den 11 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 
(som enbart är till för båtar med utombordsmotorer) 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/193430/870d7f8a09 
hälsningar från Anitha, Benny och Bobby          
 

Klubbholmen 
Uthyrningsstugorna ska stadgas upp i grunden och nya altaner ska 
byggas. Det arbetet planeras vara klart till midsommar. 
 
Båtar får absolut inte förtöjas längst med bryggan på holmen 
eftersom det skadar kättingarna som håller brygga. De har fått lagats 
nu under våren. Detta gäller absolut större båtar som frestar på 
bryggans fästen för mycket! 
 
Besök gärna vår härliga klubbholme. Friska gärna upp ditt minne för 
vad som gäller på klubbholmen. På vår webb finns det information 
om klubbholmen och även en lathund som pdf längs ner, den är 
också bra att läsa även om du har varit medlem länge ѮѯѰѱ 
https://gbs.nu/holmen/ 
/Hälsningar från öfogdarna Sergei, Olle och Robban 
 

Boka uthyrningsstugorna på Klubbholmen 

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. 

 

KLUBBENS EKONOMI 
Efter årets första tertial ligger våra 
intäkter helt i linje med vad vi hade i 
motsvarande period förra året, men  
en aning efter budget. Kostnaderna är 
något högre än förra året, men helt  
enligt budget.  
Sammanfattningsvis, inga dramatiska 
avvikelser alls. 
 
Klubbens likviditet är god, och ur ett 
ekonomiskt perspektiv kommer vi att 
kunna genomföra det vi planerar att 
göra under det här året. 
/hälsningar Lasse, kassör 
 

Vill du föra GBS in i 
framtiden? 
Valberedningen söker efter medlemmar 
som kan tänka sig att ingå i styrelsen. 
Flera i styrelsen lämnar inför nästa 
årsmöte, eftersom de har suttit i styrelsen 
i flera år.  
Därför söker vi nu dig som är intresserad 
av att arbeta med oss i styrelsen.  
Om du är intresserad av att föra GBS in i 
framtiden så hör av dig till någon i 
valberedningen eller mejla till 
valberedningen@gbs.nu 
 

Tisdagsseglingar 
På tisdagar genomförs seglingstävlingar 
för båtklubbarna i Hässelby/Vällingby.  
Vårrundan 
Det blir 9 seglingstillfällen på våren: Varje 
tisdag från 10/5 till 5/7. 
Höstrundan 
Det blir 5 seglingstillfällen på hösten: 
Varje tisdag från 16/8 till 13/9. 
Delseglingsresultat för 2022 hittar du här. 
Avslutning med prisutdelning: 13 
november. 
Regler etc 
https://hasselbysegelsallskap.se/regler-
tisdagsseglingar/ 

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/kbs-
seglarskola 
 



 
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 
 
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. 

Vinn i fiske- eller fototävlingen i år! 
Du ställer väl upp i fiske-och fototävlingen? 
Klasserna i fisketävlingen är  

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

 
Fototävling med temat Sommarkänsla 
 
Tävlingarna pågår 15 /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 Annette Rising 
 
 

Mer info på: Svenska Sjö 

Kontaktuppgifter 
På vår webb har du alla kontaktuppgifter 
till styrelse och funktionärer.  
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/ 

Nytt digitalt verktyg för egen 
säkerhetskontroll 
Dags för säkerhetskontroll inför 
säsongen? 
Svenska Båtunionen har digitaliserat sitt 
verktyg för egen säkerhetskontroll. 
Nu finns det tillgängligt för alla båtägare. 
Det är ett smidigt sätt att kontrollera din 
båt och dokumentera resultatet. Här kan 
du läsa mer och hitta länken som tar dig 
till det kostnadsfria verktyget: 
 https://svenskasjo.se/sbu-
s%C3%A4kerhetskontroll?link_id=TECHCV
pmhsv 
 
 
 
 

 


