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GBSNytt 
Medlemstidning för Grimsta Båtsällskap 

Nr 1, mars 2013 

Mycket att se fram emot: 

Vårmöte, sjösättning, försommarfest! 

Ur innehållet: 

Kallelse till Vårmötet den 20 mars  

Årskalender, sjösättningsdagar 2013 

Bilder från adventsfika och vaktlist-dagen  

Senaste nytt från hamnen och holmen 

Nicklas med sonen på adventsfikat, se fler bilder på sidan 4! 
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Styrelsen 

Suppleant: 

Mikael Wirström  

076-349 26 54 

Vice öfogde 

Kassör: 

Nicklas Ramsin 

kassor@gbs.nu 

Kassör 

Sekreterare: Mikael Kraft  

0707-28 14 02 

sekreterare@gbs.nu 

Sekreterare 

Ledamot: Lars Linderoth 
08-87 88 97 
hamnkapten@gbs.nu  

Hamnkapten 

Ledamot:  Jonny Groth  

08-739 23 49 

jonny.groth@bredband.net 

Öfogde 

Ledamot 

Yvonne Carlsson  

08-560 441 02 

Klubbmästare 

Ledamot: 

Jacob Badro  

08-580 359 57 

Vaktchef 

Suppleant: 

Tommy Svensson  

08-36 64 11 

Vice Hamnkapten 

Ordförande: Camilla Gabrielli  
0707-17 40 17 
ordforande@gbs.nu 

Ordförande 

Webbmaster: 

Eva Linderoth  

webbmaster@gbs.nu 

Webbmaster Ny i styrelsen 

Jag heter Nicklas Ramsin och blev vald 
till kassör på senaste årsmötet. 

Att axla rollen som kassör efter Anna-Lena, 
som har varit en riktig klippa för föreningen, 
kommer inte att bli lätt, men med en sådan härlig styrelse runt 
sig så kan man ju inte annat än lyckas. 

Jag är 35 år gammal och bor i Åkermyntan. Till vardags arbe-
tar jag på Siemens Building Technologies som projektledare 
inom det som rör fastighetsinfrastruktur. 
 
Jag har två båtar, en Finnark 490 och en Daycruiser. Det är 
Finnarken som brukar ligga på båtklubben, men under det 
senaste året har den legat på land för renovering. Min för-
hoppning är att den ska komma i under våren. Förutom båtar 
och styrelsearbeten så älskar jag att fiska, både vinter som 
sommar. Jag är också händig på att dra ut metkrokar som 
fastnat ordentligt i händer, fråga bara vår webbmaster! 
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Ordföranden har ordet 
    

Äntligen kan vi snart se våren komma och med den 
kommer även fler båtar i sjön. 

Kom till vårmötet den 20 mars 
Jag vill säga till alla medlemmar att det är trevligt när ni 
kommer med frågor och förslag till oss i styrelsen inom 
olika områden för att göra vår klubb ännu bättre. Nu 
nalkas vårmötet den 20 mars där flera av förslagen från 
er medlemmar kommer att tas upp, så vill du göra din 
röst hörd, kom till vårmötet. 

Styrelsen hade i slutet av januari ett arbetsmöte där vi 
pratade ihop oss om klubbens långsiktiga utveckling och 
även planerade årets förbättringsåtgärder i hamnen och 
på klubbholmen. Vilka åtgärder som planeras för året 
kommer ni att få ta del av på vårmötet.  

Uppfräschad hemsida 
Eftersom jag jobbar med marknad och sociala medier, så 
tycker jag att det är jättekul att fler och fler av er med-
lemmar gillar GBS sida på Facebook! Och har ni sett 
vilket jobb vår webbmaster Eva Linderoth har lagt ner 
för att förändra vår hemsida. Till sin hjälp har hon 
Christian Heredia, tack för det arbete ni lägger ner. Hem-
sidan är vår informationskanal, där lägger vi upp allt som 
är viktigt för dig som medlem att veta, så kika på den då 
och då.  

Kommunen höjer hyran 
Många av er har säkert funderingar kring varvet och dess 
kostnader. Det som har framkommit är att kommunen 
nu tar hyra för poster som den inte tidigare tagit betalt 
för. Det handlar om upptagningsplats, slipbryggor, 
elstolpar och staket vilket kommer att leda till en höjning 
på 20 procent. 

Vill även passa på att tacka Åke Olsson för det arbete 
han lagt ner i IRS styrelse under flera år och hälsa Benny 
Ryttervik välkommen till IRS styrelse. 

Ett viktigt datum som är bestämt är vår årliga försom-
marfest som är planerad till den 8 juni, det är bara att 
boka in i kalendern. Ett till viktigt datum är första sjö-
sättningsdagen den 23 april.  

Vill avsluta med att säga att det var mysigt och sommar-
känslan kom (trots kylan), när flera av er medlemmar 
stod och köade för vakt- och arbetspassen. Nu ligger 
listorna ute. Korven och kaffet som vår klubbmästare 
Yvonne fixade var fantastiskt gott. Tack Yvonne! 

Väl mött på VÅRMÖTET den 20 mars! 

Även om det fortfarande känns som en bit kvar innan 
båtsäsongen startar, så är styrelsearbetet i full gång.  
Lördagen den 26 januari hade vi den årliga styrelsekon-
ferensdagen som denna gång genomfördes på en dags-
kryssning till Mariehamn, fram och tillbaka. 

Punkter som vi jobbade med var bland annat: 

 Grovplanering av säsongen inklusive verksam-
hetskalender (se nedan). 

 Årsplanering för Hamnen och Holmen inklusive 
underhåll, renoveringar och arbetspass. 

 Planering och fastläggande av kommande vaktsä-
song. 

 De tre öppna punkterna (trådlöst Internet i ham-
nen, ansvarsförsäkring och bastu på holmen) som 
styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att utreda och 
återkomma med. Resultatet presenteras på stun-
dande vårmöte. 

Som vi hoppas de flesta upptäckt har vi ”fått” en ny 
uppdaterad hemsida. Som en följd av vår ambition att 
använda hemsidan tillsammans med Facebook som vårt 
levande informationsforum, diskuterades framtiden för 
GBS-Nytt som tryckt info-media. Frågan kommer även 
att tas upp på det kommande vårmötet varför vi verklig-
en uppmanar alla att komma. 

Micke K 

Senaste nytt från styrelsearbetet 

Camilla Gabrielli, ordförande 

Årskalender i grova drag 

(uppdateras under säsongen) 

 

6 feb  Sista dag för motioner till Vårmötet 

9 feb  Vakt- och arbetslistor läggs ut i hamnen 

  (kölappar från 10.00, listor 10.30) 

27 feb  Styrelsemöte 

 

13 mars Styrelsemöte 

20 mars Vårmöte Hässelbygårdsskolans matsal 19.00 

 

20 april Öppning hamnen 

22 april Styrelsemöte 

 

12 maj Öppning holmen 

22 maj Styrelsemöte 

 

8 juni  Försommarfest 

 

4 sept  Sista dag för motioner till Årsmötet 

 

5 okt  Stängning holmen 

16 okt  Årsmöte Hässelbygårdsskolans matsal 19.00 

26 okt  Stängning hamnen 

”Har börjat sätta in 
mig i rollen som ordfö-
rande. Och snart får 
båten sättas i sjön!” 
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Adventsfika 
 Som vanligt hade Yvonne gjort ett fantastiskt jobb och vi fick skinksmörgåsar, 

glögg, pepparkakor, julost, kaffe, clementiner och godis. Stort tack, Yvonne!  

Först på plats var Tom, Anna-Lena och självklart klubbmästaren Yvonne!  

Pia, Anitha och Benny. Kolla Bennys min!  

Kassören och sekreteraren med hustru. 

Ola och hamnkapten. ”Oh nej, jag har inte valt mössan!”  

Uppdukat och klart! 

Larsan, vice öfogde Micke och allas vår låsmästare Pia! 

”Gäsp, så tråkigt jag har!” 
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Vakt– och arbetspasslistorna lades ut 9/2 

Filippa 

Jonny 

Ett trettiotal medlemmar kom den 9 februari för att vara 
först med att välja vakt- och arbetspass. Solen uteblev 
visserligen, men det var inte kallt (förrän efteråt). Klubb-
mästare Yvonne skötte som vanligt förtäringen på ett 

utmärkt sätt. Några brickor delades ut, men fortfarande 
är det cirka 30 medlemmar som inte har brickor och 
inte kommer in på varvet. De kommer inte åt sina båtar 
och inte heller vaktkuren! 

Först på plats!  

Medlemmarna  droppade 

in pö om pö. 

”Jag har lika tråkigt 

som på Adventsfi-

kat! ” 

Klubbmästaren bjöd till,  

alltid uppskattat! 

Stor båt, liten medlem. 
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Hamnkontoret kommer att vara öppet alla onsdagskvällar 
klockan 18-20 och i samband med det genomförs under-
hålls-arbeten med ”arbetspassare”. 

Byte av båt 
Om du planerar byte av båt som gör att du behöver an-
nan båtplats är det hög tid att anmäla det snarast.  

Nyckelbrickor till varv och hamn 
Nyckelbrickor till varvet kan hämtas vid vårmötet. Nyck-
elbricka till hamnen kan hämtas vid öppningen eller på 
onsdagskvällar. Brickorna kostar 50 kr styck och man kan 
lösa flera för familjen. 

Uppdatera medlemsuppgifterna 
Klubben behöver fortlöpande information om medlem-
marna, namnbyten, adressbyten, byte av telefonnummer 
och mejladresser. Många medlemmar är ”tidlösa” i regist-
ret, d.v.s. vi saknar uppgift om födelsetid. Även uppgif-
terna om din båt bör lämnas, många uppgifter är ofull-
ständiga. Fyll i blanketten, ändring av medlemsuppgifter, 
på hemsidan eller skriftligt på en blankett som finns i 
klubbhuset. Blanketten på hemsidan hittar du här: 
http://gbs.nu/medlemsinformation/blanketter/andring-
av-medlemsuppgifter/ 

Viktigt! 
Lämna uppgift om båtförsäkringen, bolag och försäk-
ringsnummer! 

Vi ses i hamnen!                                 Hamnkapten Lasse L 

Hamnen 
Vi öppnar hamnen den 20 mars klockan 10.00. 

Vad händer i år på Klubbholmen? 
 
Rom byggdes inte på en dag men vi har höga ambitioner 
och listan kan göras hur lång som helst. 
Känner du/ni för att hugga i så fråga gärna vad som är 
på tapeten. All hjälp tas tacksamt emot. 
 

 Vi gör en liten uppfräschning av toan genom lite färg 
och lite annat smått och gott. 

 Bland annat ska vi försöka få upp en vattenledning 
och även installera Separetter (en toa som separerar 
fekalier och urin). 

 Stugorna ska också få en liten översyn med färg och 
nytt virke. 

 I övrigt så fortsätter arbetet med badstranden och 
påfyllnad av sand. 

 Vi kommer även att undersöka möjligheten att an-
vända den gamla bryggan till småbåtar. 

 I övrigt, så tänk på att vatten måste tas med från 
hamnen (tomma dunkar står utanför hamnkontoret), 
och självklart tar alla soporna med sig hem, likaledes 
självklart eventuella tomma vattendunkar. 

 
Med förhoppningar om en härlig båtsäsong och trevligt 
umgänge på vår härliga holme. Väl mött! 
 

Jonny o Micke  

Låt oss hoppas på vackert väder när vi skall byta ”vårlängtans-
vimpeln” till Klubbvimpel. 

Nya regler för hyra av stugor 
på Klubbholmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stugorna bokas som vanligt på Hamnkontoret alla 
onsdagar kl 18-20. Bokning får göras max en vecka 
i taget. 

 Helger får bokas max en på varandra följande och 
max fyra helger per säsong. 

 Efter avslutad hyra kan om så önskas nästa bokning 
göras. 

 Nycklar finns att hämta på hamnkontoret varje 
onsdag mellan kl 18-20. Det kommer att finnas en 
möjlighet att hämta nycklar hos någon i styrelsen 
som kommer att vara jour. 

 Information om detta kommer att finnas på hemsi-
dan www.gbs.nu. 

 Kostnaden för stughyran är 50 kr per dygn söndag 
till torsdag. Fredag och lördag är kostnaden 75 kr 
per dygn. Betalning sker vid hämtandet av nycklar 
på hamnkontoret eller hos jouren. 

 Avbokning måste ske 24 timmar före tillträde, an-
nars debiteras full hyra. 

 Stuga som inte är bokad efter kl 15.00 på fredagen 
får bokas av den som är först till kvarn. Nyckel får 
då hämtas hos den som är jour för dagen. (Se hem-
sidan). Självklart ska stugorna lämnas städade! 

http://www.gbs.nu
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Varvet 

 

Det råder fortfarande vinter på varvet, men så smått 
kan man börja höra vissa vårtecken ifrån någon båt 
här och där. Vi kan nog inte helt räkna med att kung 
Bore gjort sitt för vintern, så se till att båten fortfa-
rande är väl täckt. Tyvärr ser man ett antal båtar som 
inte riktigt får det skydd de skulle behöva för att må 
som bäst. 

Under senaste IRS-mötet framkom att vaktgången 
inte riktigt fungerar som planerat varför vi uppmanar 
alla att verkligen ta vakten på största allvar samt upp-
lysa om att det är den enskilde medlemmens ansvar 
att vaktpasset fullgörs, även om man inte blivit upp-
ringd/påmind kvällen före. 

Vi kommer ifrån GBS lägga en proposition till IRS 
om ändrad systematik för vaktgången till nästa vinter-
säsong, för att säkerställa en bättre vakthållning. 

Det har, vad vi så här långt vet, varit ett båtinbrott på 
varvet där bland annat en del verktyg stals. Så åter 
igen vill vi belysa vikten av att se till båten. 

Samtliga lås är nu bytta på området vilket innebär att det 
endast går att använda nyckelbrickan för att komma in 
och detta via huvudentrén. När körgrinden öppnar för 
säsongen kommer in- och utpassage kunna ske fram till 
klockan 21.00. 

Det har uppstått problem/störningar med elmatningen 
till uttagen i mittgången (café-raden) vilket Fritidsför-
valtningen är informerad om. Problemet kommer att 
lösas; dock kräver det grävarbete, vilket inte kan utföras 
förrän båtarna är borta. 

IRS har fortsatt dialog med Stockholms stad gällande 
parkering utanför varvet under vår- och höstrustning. 

Vidare jobbas det på ett förslag gällande investering i 
spolplatta samt miljöstation vid varvet. Detta arbete lig-
ger dock på is för tillfället, då man inväntar ett svar från 
kommunen gällande vilka lagkrav som kommer gälla i 
framtiden, för att undvika felaktiga investeringar.   

Micke K 

Teckningslistor finns i brevlådan vid vagnslidret vid slipen 
14 dagar före första sjösättning eller upptagning.  

Aktuella dagar för sjösättning/upptagningar hittar du i 
kalendern. 

Båtägare skall närvara vid upprop, samt medföra märk/
kontrollkort. 

Medlem som inte är närvarande vid upprop inför sjösätt-
ning eller uppdragning och inte har strukit sig från anmäl-
ningslistan kommer att debiteras 200 kronor. 

Extra sjösättningsdagar – utanför IRS regi: 
Separat meddelande och teckningslistor finns på vagnslid-
ret. 

 

Eva L 

April 
9 Sjösättningslistor anslås på varvet. 
23 Första sjösättningen, med start klockan 17.50 
 (40 båtar). 
25 Sjösättning, med start klockan 17.50 (40 båtar). 

Maj 
2 Sjösättning, med start klockan 17.50 (40 båtar). 
7 Sjösättning, med start klockan 17.50 (40 båtar). 
14 Sjösättning, med start klockan 17.50 (40 båtar). 
16 Sjösättning, med start klockan 17.50 (40 båtar). 
21 Sjösättning, med start klockan 17.50 (40 båtar). 
23 Sjösättning, med start klockan 17.50 (40 båtar). 
25 Sjösättning, med start klockan 07.50 (60 båtar). 
26 Sista sjösättningsdagen, med start klockan 07.50 
 (60 båtar). 
30 Städdag varvet, klockan 18.00. 

Sjösättningsdagar 2013 
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Grimsta Båtsällskap  

Box 4459  
165 16 Hässelby 

Telefon i hamnen: 08-89 81 34  
E-post: webbmaster@gbs.nu 

Plusgiro 55 23 15-4 
Organisationsnummer: 802001-2483  

Hemsida: www.gbs.nu 
 

GBS-Nytt utges av Grimsta Båtsällskap 4 ggr/år. 
Ansvarig utgivare: Camilla Gabrielli. 

Kom gärna med bidrag! 
 

GBS har självfallet en hemsida (www.gbs.nu) med 
ganska många besök. Tyvärr är det få som bidrar med 
något, trots att vi alla har massor med historier att 
berätta när vi ses. Skicka gärna in bilder och historier 
till webbmaster@gbs.nu. 
 
GBS har nu även klivit in på Facebook, så där kan ni, 
som är medlemmar där, själva skriva inlägg. 

Eva Linderoth, webbmaster 

Vårmöte 
Samtliga medlemmar i Grimsta Båtsällskap kallas härmed till vårmöte. 
 
Tid:  Onsdagen den 20 mars 2013 klockan 19.00 
Plats: Hässelbygårdsskolans matsal, Loviselundsvägen 10-16. 

 

Förslag till 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 varvsavgifter 

6. Motioner 

7. Propositioner från styrelsen 

8. Ekonomifrågor 

9. Information om verksamheten 

10. Sjösättningsdagar 

11. Hamnfrågor 

12. Klubbholmsfrågor 

13. Övriga frågor 

14. Mötets avslutande 
 

Klubben bjuder på förtäring och med anledning av de viktiga frågor som kommer  att behand-
las hoppas vi verkligen att du kommer. Frågor som ska diskuteras är: 

- Nya varvsavgifter 
- GBS-Nytts framtid som tryckt media 
- Investering bastu på holmen 
- Nytt bokningssystem gällande stugorna på holmen 

Dessutom är det absolut sista tillfället att själv skriva på vakt- och arbetspasslistorna, sedan tas 
de in och resterande pass kommer att lottas. Det finns också möjlighet att kvittera ut koddosan 
(för 50 kr) för dem som inte har gjort det tidigare. 

Varmt välkomna!           Styrelsen 

http://www.gbs.nu
mailto:webbmaster@gbs.nu

