
Mörker, mörker när kommer solen? Men vänta bara 5 månad kvar till
sjösättning.

GBS INFORMERAR NR 4
December-2014

Nu har våra båtar gått i ide, men flera av er är ofta nere på varvet och arbetar på era båtar. Som ni säkert har hört så händer det 
en del saker på varvet. Äntligen får vi sneparkera utan att få böter. Under vintern kommer kommunen börja att bygga 
tömningstation för båttoaletter och dessa kommer vara tillgängliga för alla förbipasserande båtar. Kommunen kommer också att 
bygga om vår vaktkur och nya fräscha toaletter. På IRS hemsida kan du redan nu se när upptagningsdagarna är 2015, jag kan 

avslöja att första dagen är 21 april. Hälsningar Camilla Gabrielli, ordförande

Information från SMBF 
Staden har genomfört en inventering av alla hamnar och uppläggningsområden för fritidsbåtar. Med detta som utgångspunkt har 
en flerårig investerings- och underhållsplan upprättats. Den debiteringsmodell som SMBF tagit fram har staden har i princip 
accepterat det föreslagna avgiftssystemet men det politiska läge som uppstått efter kommunvalet hösten 2014 har skapat en viss 
osäkerhet. Den totala årskostnaden för Stockholms båtklubbar beräknas öka med cirka 20 % med det nya avgiftssystemet medan 
investeringsramen ökar från hittills 4,5Mkr/år till omkring 7 Mkr/år. Under hösten 2014 har ett förslag till nytt standardavtal 
förhandlats fram och staden räknar med att påbörja arbetet med upprätta nya avtal med båtklubbarna i slutet av 2014.

Kort Information från höstmöte
-Med anledning av de de kommande förhöjda avgifterna från kommunen så beslutades det med att höja avgifterna för båtplats från 
dagens med 30 kr/ dm till 38 kr/ dm, även svajplats kommer att höjas från 500 kr till 625 kr. 
-Proposition ; Förslag om att ändra sällskapets stadgar §5 mom.1 Gällande medlemsmöten. Frågan ställdes om mötesdeltagarna 
godkände. Det godkändes av sällskapet. Det betyder att vi kommer att ha ett möte per år och vid behov utlysa ett medlemsmöte . 
Medlemmarna kan också begära att få ett medlemsmöte.
-Hela protokolletfinns bifogat i mailet

                           Viktigt datum Årsmöte den 28 januari kl 18.30 i Hässelbygårdskolan 
                                 
Andra datum under första kvartalet:
Sista datum för inbetalning av båtplats och medlemsavgift den 30 januari.
Vaktlistorna kommer läggas ut i klubben den 7 mars på traditionellt sätt med nummerlappar och korvgrillning

Du glömmer väl inte att meddela byte av telenummer, mail eller adress
 Har du inte inloggning till BASK vårt medlemsregister kontakta ordförande.

Är du intresserad av att hjälpa till lite extra i klubben?
Vara med i styrelsen, vara funktionär eller sitta i valberedningen, kontakta styrelsen
Vara en extra resurs vid större underhållningsarbete på Holmen i vår, kontakta Öfogde Jonny Groth

Du missar väl inte att gå in på vår hemsida  www.gbs.nu och läsa senaste nytt och se alla fina bilder som Eva lägger ut , även IRS 
har fått en fin sida som ni kan gå in och läsa på för att se vad som händer på IRS.



Information från hamnkapten

Hamnen vintertom
Alla båtar har nu kommit bort från hamnen. Benny har lirkat upp de gamla bryggstolparna med hjälp av Janne Bergs kran. De 
ligger nu redo för att förvandlas till en utökad vändplan, om kommunen tillåter.

Omsättning i hamnen
Flera av de som hyrt platser under 2014 kommer att erbjudas medlemskap. Några önskemål om platsbyten har uppfyllts, så kolla 
inbetalningskortet om Du fått ny plats.
Just nu är alla ”gamla platser” fyllda men efter årsskiftet kommer säkert flera tomma platser uppstå och vi kan genomföra flera 
omflyttningar innan vi erbjuder nya medlemmar plats. 
                      
                           Vet Du att Du inte skall har hamnplats 2015 – meddela hamnkapten snarast

Arbetspass
Vi kommer kalla till arbetspass några gånger i vinter för att lyfta bastuavdelningen.

Bryggkompaniet
har uppdraget att utföra arbeten för Stockholms hamn i två år framöver. De kommer att komplettera arbeten på pontonerna på C- 
och D-bryggorna.

Hälsningar Lasse Linderoth, Hamnkapten

Info från vakchef
Tack alla för bra bemanning av vaktpass. Vill gärna dock att alla uppmärksammar att båda vakterna skriver under i loggen.Under 
vaktpass på varvet har det detta år fungerat mycket bättre än förra året endast ett fåtal missar. Kom ihåg att skicka in ert rätta mobilnr 
annars kan det innebära att ni missar arbetpass/ vaktpass pga att vi ej kan kontakta er. 
Hälsningar Jakob Badro, vaktchef

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!










