
  

 

 

 

 

 

Nyheter i korthet 
Välkomna på adventsfika  

 

Nu bjuder vi in till adventsfika. Kom till hamnen  
den 4 december kl 13. Ät en julsmörgås och  
annat gott. Vem vet om det blir någon överraskning 
också.  
Anmäl dig via länken nedan senast den 30 november. 
Anmälan är bindande! 
https://simplesignup.se/private_event/198916/5e623f9a01 

Ta över stafettpinnen 
Båtklubben blir så bra och rolig som vi gemensamt gör 
den till. 

Valberedningen söker efter dig som vill göra båtklubben 
bättre och kan tänka dig att ingå i styrelsen eller vara 
funktionär. (Se mer till höger) 

Om du är intresserad hör av dig till någon i 
valberedningen: Mogge (Morgan) eller Roger, styrelsen 
eller mejla till valberedning@gbs.nu 

Kontaktuppgifter: https://gbs.nu/om-gbs/gbs-styrelse-
och-funktionarer/ 

Ordförande har ordet 

Jag får passa på och önska alla en trevlig jul. 
Varje år går säsongen lika fort. 

I år har flera saker hänt inom båtlivet som 
påverkar oss på olika sätt. Läs mer om det på 
sid 5. 

Har hört från både hamnkapten, öfogdar och 
vaktchef att alla medlemmar gör ett bra jobb 
på arbetspass och vaktpass, så stort tack. 

Vill passa på och bjuda in er alla till ett fysiskt 
årsmöte som vi kommer ha den 23 februari I 
Hässelby strands kyrkans lokaler. 

Dags att lämna över stafettpinnen 

Flera av oss i styrelsen samt funktionärer 
behöver lämna över stafettpinnen till just dig. 

Vi söker just nu dessa roller i styrelsen; 
ordförande, en ledamot med miljöansvar, en 
suppleant. 
Funktionärsroller som vi söker är  

 vice hamnkapten 
 Hamnfogde 
 Revisor 
 valberedning 

 

Separat mejl har skickats ut till samtliga 
medlemmar med arbetsbeskrivning för varje 
funktion. 

 
Är du intresserad?  
Kontakta valberedning@gbs.nu 

 

Hälsningar  
Camilla, ordförande  
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Stängning av hamnen  
Den 30 oktober stängde vi hamnen för i år och 10 glada medlemmar 
förutom hamnkapten, vice hamnkapten och klubbmästare deltog.  
 
Förutom allt som ska göras vid stängningen så plockades 26 bommar 
upp från C och D-bryggan då det ska göras en del renovering av 
bryggorna i vinter. Det var ett gediget arbete som gjordes den dagen 
så stort tack till er som var med.  
GBS vimpel är nu halad för i år och en av två båtar är upptagna. Vår 
klubbmästare fixade kokt korv med bröd och kaffe med bulle. 
 
Underhållsarbete i hamnen 
Diverse underhållsarbeten fortlöper och kommer att göras i hamnen 
även sedan vi har stängt för säsongen.  
 
Ska du sluta i klubben 
Du som vet med dig att du inte ska ha din båtplats kvar nästa säsong 
får gärna kontakta hamnkapten senast den 15 december. Det 
underlättar att vi vet det innan räkningarna för nästa år skickas ut. 
/hälsningar Anitha hamnkapten, Benny vice hamnkapten och Erik 
hamnfogde. 

Ny spång till hamnen 
Under helgen 12-13 november gjordes ett stort arbete då vi byggde 
en ny spång in till hamnen.  
Tack till Kjelle som kom med kranbil och lade järnbalkarna på plats 
som träspången vilar på. 

 
. 

 
Tack till Jimmy, Ulf och Abo som på lördagen rev den gamla spången 
 

 
 

Viktiga datum 
4/12 Adventsfika i klubbhuset  
kl 13-15 
29/12 sista datum för motioner 
23/2-23 Årsmöte 
Den fullständiga kalendern hittar du på 
vår webb: http://gbs.nu/kalendarium-
2022/ 

 

KLUBBENS EKONOMI 
GBS har en god ekonomi, med ett  
resultat som följer budget i allt  
väsentligt.  
Kassan är god och vi har haft möjlighet 
att lösa vårt lån vilket gör att klubben  
nu är skuldfri.  
Vi har bra förutsättningar att kunna  
driva vår verksamhet och sköta vårt 
underhåll m.m. även nästa år. 
/hälsningar Lasse, kassör 
 
 

Motioner 
Har du något du vill ska göras i klubben 
eller någon annan god ide. Skriv en 
motion till årsmöte och skicka in till 
info@gbs.nu senast den 29 december.  
 
 
 
 

Nytt jobb? 
Vill du jobba inom Staden som 
förvaltare med båtuppläggningsplatser, 
läs bifogad fil och Ansök senast den 
 20 november. 
https://stockholmsstad.varbi.com/wh
at:job/jobID:560520/ 

 

 

 

 

 



 
 

 
Tack till Anders, Mikael Q, Mikael D, Olle och Vincent som på 
söndagen byggde den nya spången. Det blev så bra och nu håller den 
förhoppningsvis i många år framöver. 
Sist men inte minst, tack till vice hamnkapten Benny och hamnfogde 
Erik. 
 

Info från IRS Varv 
Grindar till varvet 
Den stora grinden (körgrinden)in till varvet samt grinden till 
säkerhetsburen är nu låsta för vintern. 
Titta till din båt 
Åk ner till varvet då och då och titta till din båt under vintern. Kolla då 
även att stöttor/bockar är ok. 
 
Elen avstängd på varvet under vintern 
Elen på varvet kommer vara avstängd från och med den 15 november 
– 1 mars. 
För att kunna ladda batterier etc är elen påslagen sista helgen varje 
månad (nov, dec, jan, feb) from lördag kl 10 tom söndag kl 18. 
 
Elen stängs av för att hålla ned kostnaderna under säsongen 2022-
2023.  IRS och båtklubbarnas styrelser har enats om åtgärden. 
Naturligtvis kommer belysningen på varvet vara tänd. 
/hälsningar Benny, varvschef IRS och Bobby varvsansvarig GBS 
 
 
 
 

 
Nya Basken 

  
 
Har du sett över dina uppgifter i Bas-K? 
 
Bas är det program som alla våra 
uppgifter finns i och som vi använder 
bland annat för att fakturor, skicka 
information från osv. 
Du som medlem använder det för att 
boka vakt- och arbetspass. Titta in i nya 
versionen och passa på att se att alla  
dina uppgifter är korrekta. 
https://bas.batunionen.se/Home/Index 
 

 

 
 
 

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/ 
 
 
 
 



 
 

 
Info om vakt 
Nu har vi avslutat båtsäsongen i hamnen. 
Det har det fungerat bra med vakten i hamnen denna säsong. 
 
Vi har nu fått klart med vaktperioden på IRS varvet. 
2023-03-29 – 2023-05-20. 
 
Jag återkommer när vi öppnar BAS-K för bokning. 
/hälsningar Thomas, vaktchef 

Viktigt vid bokat arbetspass 
Arbetspassen har inte gått lika bra, utan där har personer som 
bokat/blivit bokade inte kommit till sitt arbetspass. Detta innebär att 
de som är på plats får även göra den personens jobb som inte 
kommit. 
 
Det är viktigt att meddela den som är ansvarig för arbetspasset om 
du inte kan komma och utföra ditt arbetspass.  
/hälsningar Thomas, vaktchef 

Klubbholmen 
Holmen stängdes den 15 oktober. Många driftiga klubbmedlemmar 
var med och stängde klubbholmen och allt gick bra. Kul för oss 
öfogdar när allt flyter och vädrets makter är med oss. Resan från 
hamnen till klubbholmen så var det regn i luften men det sprack upp 
när vi kom ut. Alla klubbmedlemmar jobbade på och allt gick enligt 
plan.  

 
 
Vi öfogdar kommer under vintern planera för nästa års båtsäsong och 
återkommer med information här i GBS nytt.  
Tack för en fin säsong 2022 önskar Sergei Olle och Robban. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bryggorna på holmen tas in 
 

 
Bryggorna på holmen dras in 

 
Båten tas om hand för vintern 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I år har flera saker hänt inom båtlivet 
 Ny ordförande hos SMBF, Hans Johansson 
 Från i år gäller förarbevis på vattenscouter 
 Ny version av BAS-K har lanserats 
 Ny app för säkerhetskontroll av din båt  

https://batunionen.se/aktuellt/nytt-verktyg-for-egen-
sakerhetskoll-av-din-fritidsbat/ 

 SMBF har dragit tillbaka sin rekommendation av spärrfärg på 
och förordar ingen enskild åtgärd/saneringsmetod, utan 
hänvisar till de råd och rekommendationer som tagits fram 
inom Skrovmålet, och som presenterades hösten 2021 

 https://batunionen.se/miljo/batmiljo-for-
batklubbar/batbottensanering/skrovmalet/ 

 Arrendeavgifter för Stockholmstad:  
SMBF har under ett antal år drivit frågan om Stockholms 
stads kraftiga höjning av arrendeavgifter stred mot 
självkostnadsprincipen. Detta innebär, att en kommun inte 
får ta ut högre avgifter för kommunala tjänster än vad 
kommunens självkostnad är.  
Förvaltningsrätten biföll SMBF:s talan. Stockholms stad 
överklagade till Kammarrätten, som biföll stadens 
överklagande. SMBF begärde då prövningstillstånd i Högsta 
Förvaltningsdomstolen, vilken efter drygt ett års funderande 
meddelade sitt beslut att inte bevilja prövningstillstånd. 
Detta innebär, att båtklubbar som har arrendeavtal med 
Stockholms stad, tyvärr kommer att få betala de högre 
avgifter som de fick besked om för några år sedan. 
 

För att hålla er ajour med vad som händer i båtlivet så är det ett tips 
att läsa på Saltsjömälarförbundets hemsida www.smbf.org eller på 
Svenska båtunionens hemsida www.batuninen.se 
Sen är det alltid bra att läsa på GBS hemsida, Facebook och vårat 
nyhetsbrev. ѧѨѩѪѫѬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer info på: Svenska Sjö 

 
 
 
 

 
Flaggan halas på klubbholmen vid 
stängningen 

 
 

 

 


