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Varje morgon tittar jag ut över hamnen och den ser aldrig lika ut, vår natur är fantastisk ,tänk hur 
vyn förändras utifrån ljus, fuktighet och årstid. Naturen är verkligen något eget som du inte kan rå 
över. Ja, nu är sommaren över och jag hoppas ni har haft möjlighet att  njuta denna varma 
båtsommar och har med er fina minnen inför den kommande vintern.  
En av de vackraste upplevelser för mig var en kväll på väg mot GBS hela himmelen var som ett 
eldhav och med det kunde jag inte låta bli att fota. 

Trevlig höst önskar Lasse, Benny & Tommy

Jag vill därmed uppmana alla att skicka in bilder till vår webbmaster Eva Linderoth som 
lägger ut dem på hemsidan. Vår hemsida blir mer levande med hjälp av era bilder.
Nu till viktig info som jag säger med sorg i hjärtat:
-25 september första upptagning av båtar, sitsa dagen av upptagning är den 23 oktober 
-18 oktober stänger vi holmen
-25 oktober stänger vi hamnen
- Stockholmstad har tagit fram en ny båtpolicy som påverkar alla klubbar ekonomiskt. 
Avtalen är inte klara ännu, men vad vi sett så kan det innebära en förhöjd avgift för er 
båtplats, vi tar beslut om detta på kommande höstmöte,

 Information från vår hemtrevliga hamn
Vill först passa på att säga krya på dig Lasse och ta det lugnt! Info från hamnkapten kommer här:
Nytt för i år !!Varvslapparna

Nu har varvslapparna kommit och det går att hämta ut dem på hamnkontoret på onsdagskvällar. Du får lappen mot 
uppvisande av försäkringsbesked för båten.
Upptagningslistorna
Listorna finns utlagda vid varvet och GBS-medlemmarna som skall  upp har behörighet på sina inpasseringsbrickor. 
Kontrollera dina förtöjningar!!!
Det är dags att göra en ordentlig kontroll av förtöjningar mm. Hösten kommer med hårt väder som frestar på 
grejerna. Även båttrafiken river sjö, som är besvärande, och delar av bryggorna har gett sig iväg.

Belysningen i hamnen
Alla lampor har fått en översyn och försetts med ”Duvpinnar” som skall hålla måsarna borta. 
Nya skåp
Vi har köpt ett antal skåp som medlemmar med öppna båtar skall kunna hyra. De är tänkta för förvaring av flytvästar metspön och 
liknande. Kostnad 100 kr/år. Eget hänglås. Bokas på hamnkontoret.
Nya taket
Det nya taket över bryggdäck direkt innanför grinden är nu helt  klart.  
Medlemmarnas verkstad
Arbetsbänken utrustad med skruvstycke och lite verktyg i anslutning till klubbhuset, verkar fungera som 
vi tänkt, dvs det mesta finns fortfarande kvar.
Oordning i hamnen
En lista med denna rubrik finns vid vaktliggaren. Där finns uppgift på de båtar/ägare som ligger ”som gäster” på annan medlems plats. 
Vi har lyckats hålla de flesta platserna ”besatta”.
Om Du har planer på förändringar Inför den kommande säsongen – anmäl det till hankontoret så vi kan planera inför nästa år



Info från klubbholmen Storholmen 
Hej alla glada GBS:are. Vill bara skriva några rader om vår härliga klubbholme.Vi startade säsongen med den sedvanliga 
öppningen. därefter lade vi mycket krut på att transportera ut allt virke som låg i hamnen. Detta har vi under ett par arbetspass 
sågat och klyvt samt travat i vedboden. Det blev ganska många timmars jobb.
Vi oljade också in stora bryggdäcket under dessa arbetspass (blev kanonbra).
Vi har installerat en ny(gammal) varmvattenberedare som funkar kanon (tack Peter o Peter).
I storstugans kök finns det numera nya över och underskåp och därtill ett nytt kylskåp.
En ny kamin är insatt och installerad.(tack Bernt) På medlemmars initiativ har vi inhandlat
solcellsbelysning till bryggorna. Det lyser nu så fint på kvällarna.(tack Victoria och Jenny)
Sommaren har ju som sagt varit mer än bra och detsamma kan vi väl säga om alla 
besök från gamla och nya medlemmar på ön. Det är jättekul att så många hittar ut till 
holmen. Som de flesta vet så har vi 2 fina gäststugor på ön med 4 bäddar i varje och 
kylskåp så om du inte kan sova i båten kan du boka en eller båda stugorna ett par nätter
och ha det gott. I Storstugan finns ju som sagt även ett helt kök att tillgå. Bokar gör du
enklast via Basken.
En liten brasklapp delas ut till alla. Vi måste hjälpas åt med soporna. Det som är bränn-
bart läggs i tunnan för eldning (ej plast, metall,folie, kräftskal och grönsaker)
resten tar man med sig hem. Skärpning på detta.
Det är mycket kvar som måste göras men vi får ta det i den takt som tid och rum medger.
Har i dagarna begärt Offerter på byte av panel och målning av Storstugan då den är i stort behov av renovering. Återkommer med 
mer info om detta projekt.
Hoppas att vi ses fler gånger på ön i år, säsongen är ju inte slut ännu. Jonny och Micke
Observera offerter emottages tacksamt!
Har du egen firma eller arbetar  på en firna som utför byte av paneler och målning hör av dig 
för offert.

Info från vakchef
Tack alla för bra bemanning av vaktpass. Vill gärna dock att alla uppmärksammar att båda vakterna skriver under i 
loggen.Viktigt också att vakterna följer det som ska göras under vaktpass, det gäller även städningen och att inte gå 
hem tidigare. Vill även att ni vakter tillåter andra medlemmar att ha mindre grillfester under era vaktpass. Och kom ihåg 
att skicka in ert rätta mobilnr annars kan det innebära att ni missar arbetpass/ vaktpass pga att vi ej kan kontakta er. 
Varvets vaktpass -  Detta år har vi blivit tilldelade dessa pass 9 oktober - 28 november. Du kan boka ditt pass i BASK 
fr.o.m den 1 september eller kontakta vaktchef. Alla som har båt på varvet går ett pass per båt. Vaktpassen är är ett 
tidigt pass och ett senare pass. 
Hälsningar Jakob

Info från vår sjungande klubbmästare
-Vilken sommar... sol  sol sol ....och varmt vad mer kan man begära. Denna säsong har många medlemmar varit nere i hamnen 
och grillat om kvällarna, trevligt  Det som saknas är ett avställningsbord när man grillar så vi kommer att skaffa ett mindre bord till 
nästa säsong.

Vi hade öppet för allmänheten lördagen den 30 augusti ca 10 personer besökte oss.(båtklubbarnasdag, vi 
hade en frågetävling på knopar. Vinnaren som kom från grannklubben har fått sitt pris på 2 sjömärken.
Vi var ca 10 båtar som tuffade in till Riddarfjärden.Vid hemkomst startade vi grillarna och hade en jättetrevlig 
kväll i hamnen.med knytis grillning och mycket sång. Vi blev ca 25 personer.
HLR utbildning blev återigen inställd pga dåligt intresse. Om intresse finns för nästa säsong så meddela 
gärna detta till styrelsen.
Den förslagna båttillbehör loppisen hann vi inte med i år men tänk på att det kommer bli inför nästa säsong. 
Kommande kurser
Vill du gå en förarbevis kurs? Meddela oss så försöker vi ordna en. Har du tips på andra kurser, hör av dej.

Om ni saknar något för att hålla snyggt i klubbhuset ex. rengörningsmedel toapapper mm så meddela gärna klubbmästarn. 
Tra lala Yvonne



Nytt för i år Höstmötet
Näst kommande medlemsmöte som vanligtvis är ett årsmöte har i och med förändringar i stadgarna blivit ett höstmöte och 
kommer hållas den 27 oktober i Hässelbygårdskolans matsal.
Förändringen är pga att vi förlängt vårt verksamhetsår till sista november och efter det görs bokslutet och årsmöte kommer att 
förläggas till slutet av Januari.

Kallelse till höstmöte den 27 oktober kl 19.00
Dagordning
1.Mötets öppnande
2.Mötets behöriga utlysande
3.Fastställande av dagordning
4.Val av mötesfunktionärer, ordförande, sekreterare, två justeringsmän

tillika rösträknare.
5.Fastställande av medlems- och övriga avgifter

6. Motioner
7. Propositioner från Styrelsen
8. Ekonomifrågor
9. Information från verksamheten
10 Hamnfrågor
11. Klubbholmsfrågor.
12 Övriga frågor
13. Mötets avslutande

Vänliga hälsningar styrelsen!

Vill du vara med i styrelsen eller vara funktioner?
Inför årsmötet i januari behöver vi lite nyfikna och engagerade personer som är intresserad av styrelsearbete, 
Kontakta Anitha på 070-858 85 32 eller Bernt på 070-922 83 10

Du har väl inte glömt att meddela nya kontakuppgifter?
Maila till ordforande@gbs.nu eller vaktchef@gbs.nu

Sist men inte minst, eftersom en skuta behöver en stor besättning som är delaktiga så tar vi gärna emot förslag från alla, 
för att klubben ska få nya inputs.
Vi vill gärna se många medlemnmar på höstmötet.




