
HAMNKAPTEN LASSE INFORMERAR
OMSÄTTNING I HAMNEN
Vi har  just nu en  ledig plats.   
Vi har även ett stort antal medlemmar som "ligger fel" eftersom de termporärt 
lånar platser av varandra. Detta eftersom de bytt upp sig till större båtar. Det blir 
fullt ute på bojarna till hösten då de som varit i skärgården återvänder.
Förtöjningar
Inför hösten är det dags att se över förtöjningarna. Redan nu börjar 
påfrestningarna bli hårda. På anslagstavlan i klubbhuset finns en beskrivning av 
hur det skall se ut.Två av våra bojar har lossnat och blivit ersatta med nya. Alla  
förankringar är kontrollerade.
Parkvägsgrinden

Tack fina augusti! 
Vi fick båtväder iallafall även om vi inte trodde det. Augusti kom 
med en härlig sol och skön värme. Hamnen och holmen har varit 
välbesökta under denna tid. Tycker det är mysigt när man 
kommer till hamnen och flera medlemmar lagar mat eller grillar 
det blir så familjärt, tack alla medlemmar för att ni gör vår klubb 
till det den är. Just i skrivandets stund känns inte vädret så 
härligt, det regnar och smattrar, så jag uppmanar alla att åka ner 
till klubben för att tömma era båtar och kolla förtöjningarna. 
Info om momsfrågan- Stockholms Stad har, som vi informerat 
om tidigare, beslutat att påföra moms på arrendeavgifterna från 

och med år 2015. Beslutet rör givetvis bara klubbar inom Stockholms Stad. SMBF har framfört kraftiga protester 
mot beslutet och har nu i Juni skickat in en överklagan till idrottsnämnden, inget beslut har inkommit, och ingen 
moms är påförd, här kan ni ta del av överklagan http://www.smbf.org/overklagan-moms/ 
Info om höjda avgifter- På senaste årsmötet beslutade vi om att höja avgifterna för en båtplats pga att 
Stockholmstad skulle höja avgifterna på pontonhyran och dessutom måste vi betala hyra för våra bryggor och 
slutfakturan blev 55% dyrare mot tidigare år. 
Glädjande saker har hänt för många medlemmar under sommaren och vi vill säga GRATTIS till alla jubilarer.
Tyvärr har även personer lämnat denna jord under sommaren och en var Crister Ohlsson ordförande på IRS, må 
han vila i frid och vi tänker på hans familj.

Med vänlig hälsning Ordförande Camilla Gabrielli

Låsen på grindarna på parkvägen är nu lagade. Kom ihåg att stänga grindarna medan Ni är nere vid hamnen och 
kör upp bilen igen innan ni går ut på sjön.
Kameror
De planerade kamerorna kommer att installeras inom kort. Vid senaste arbetspasset blev samtliga lampor i 
bryggbelysningen tvättade och en ny handstrålkastare är inköpt
Låneskåp
Kölistan för låneskåpen är ännu inte full. Skåphyran är 100 kr /år. Kontakta hamnkapten. 
Mvh Hamnkapten Lasse Linderoth
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KLUBBHOLMEN
Holmen har varit välbesökt under säsongen. Klubbhuset har fått 
nya läkt och är nymålat, liten kvar att göra på ena gaveln.  
Bryggorna är nu förstärkta.
Det har kommit fram olika åsikter om Mooringlinorna då det är 
svårt att fånga upp och lägga till vid blåst. Styrelsen tar upp en 
diskussion inför nästa säsong om detta. Köket har fått lite ny 
färg, eldstaden är klar för att elda i efter isolering av Boverkets 
regler. Vi har även fått besiktningsprotokoll på kaminen. Vi har 
införskaffat en stor latrinkompost. Vi stänger ön den 17 oktober.
Mvh Jonny Groth öfogde & Yvonne Carlsson vice öfogde

Lite blandade aktiviteter har varit under sommaren, vår årliga försommarfest var välbesökt
av ca 80 medlemmar, det var lekar, Karokee, dans, information från sjöräddningssällskapet,
mycke skratt och god mat av våra egna grillmästare Jakob och Lisa som tog hand om 
grillningen och Fia stod för de goda sallderna och såserna. Kvällen slutade inte förrän 
vid 3-tiden. 
Till klubbstugan har det införskaffats fåtöljer, ny dammsugare, kokplatta, micro, kaffebryggare,
lite porslin.
I år hade vi som vanilgt öppet hus den 29 augusti och det var en del som kom ca 10 pers 
utifrån och under dagen så kom det ett 30-tal medlemmar. Vi hade loppis för första gången 
och några hade med sig saker att sälja och fick det sålt. Vi får hoppas på att inför nästa år få 
ihop lite mer att sälja. 5 båtar deltog i paraden på Båtklubbarnas dag och på kvällen hade vi 
gemensam grillning med ett 30 tal personer, en mycket trevlig kväll.
Vad händer härnäst?
10 sept kl 18.30 Varvsinfo och annan info för nya medlemmar
Välkomna vi bjuder på fika. Mvh klubbmästare Anki Carlsson

INFORMATION FRÅN VARVET
Nu har de börjat med att bygga latrintömningsstation, det har tagit tid för kommunen att 
komma igång med bygget. Den nya vaktkuren som de även ska bygga kommer att vara klar 
senare i vinter.
Täckningslistor kommer att finnas på varvet från den 16 september. Vid uppställning av båt är 
det viktigt att ni ser till att pallningsvirket är i fullgott skick. Ta med försäkringsbesked när ni 
hämtar varvslapp på hamnkontoret på onsdagar kl18-20 from 16 september. Viktigt att ni har 
koll på var man förvarar sin mast, det finns anslag på respektive mastskjul angående längd 
på masten. Läs mer vad som gäller på IRS hemsida www.irs-varv.se
Vi bifogar upptagningslistor.

INFORMATION FRÅN KLUBBMÄSTAREN

VAKTCHEF JAKOB INFOMERAR 
Vaktgången har hittills bara haft en utebliven vakt. Det är bra betyg. Tyvärr har några vakter 
varit berusade under sin vakt. Det är inte acceptabelt. Är man berusad under sitt vaktpass, 
ser vi det som ej fullgjord vaktpass.
Det är bra att veta, när vaktpasset skall utföras skall det vara av registrerad medlem alt 
betalande familjemedlem, obs du kan inte skicka din kompis eller din sambo/fru/make/särbo 
om dessa ej är betalande familjemedlem. Vill de bli betalande familjemedlem för 200 kr 
kontakta hamnkapten. Vakten måste fullfölja det städschema som finns.
Vakten ska inte sitta i stugan under hela passet, utan ska rondera hamnen med jämna 
mellanrum.
Snart kommer vaktlistorna för varvet läggas ut på Bas-k.Vi har vaktperioden januari till april. 
From den 5 oktober -31 oktober kan du teckna dig för vakt på varvet i BAS-K. Ett pass per 
båt. Har du inte inloggning till BAS-K, kontakta mig. Mvh Jakob Badro, vaktchef



MILJÖ 
På Gbs finns det ingen sophämtning, därför behöver vi alla ta med våra 
sopor, detta gäller även för holmen. vi har insamling för burkar och  
petflaskor i hamnen och pengarna går till Sjöräddningssällskapet. 
Vi har påbörjat ett egenprotokoll för miljö och säker hamn under nästa 
säsong kommer vissa åtgärders vitas, kan du mycket om miljö och är 
intresserad av att hjälpa till med detta kontakt ordförande eller 
valberedningen.

NY ADRESS
Du kommer väl ihåg att meddela klubben om du byter mobil, mail eller 
adress, viktigt att vi har rätt uppgifter så du får information.

STYRELSEUPPDRAG
Några av styrelsemedlemmarna kommer sluta och vi behöver personer som 
har nya ideér och som kan förvalta en båtklubb. Vi träffas en gång i 
månaden, sedan är det lite jobb därimellan beronde på uppdrag.
Vill du vara delaktig att utveckla din båtklubb och få en bra merit, kontakta 
valberedningen Bernt 070-922 83 10 eller Tom  070-926 86 64.

Har du förslag och ideér är du välkommen att maila
ordforande@gbs.nu

 Mvh Styrelsen



IRS

Upptdag 2015 rev 5C    

   INTRESSEFÖRENINGEN RÅCKSTA SJÖHAGE
      UPPTAGNINGSDAGAR  HÖSTEN  2015

Dag        Tid Antal båtar Flik Anmärkning
´Onsdag 16/9 12.00 Upptagningslistorna läggs ut i vaktkuren
Lördag 19/9 09.00 Städdag Iordningställning av uppl-platsen
Lördag 26/9 07.50 25 + 28 3,5 Även trailerbåtar 15.00 – 18.00
Söndag 27/9 07.50 25 + 28 4

´Måndag 28/9 08.00 9 1
Torsdag 1/10 07.50 18 2
´Fredag 2/10 15.00 5 Endast trailerbåtar 15.00 – 18.00
Lördag 3/10 07.50 25 + 28 3,5 Även trailerbåtar 15.00 – 18.00
Söndag 4/10 07.50 25 + 28 4

´Måndag 5/10 08.00 9 1
Torsdag 8/10 07.50 18 2
´Fredag 9/10 15.00 5 Endast trailerbåtar 15.00 – 18.00
Lördag 10/10 07.50 25 + 28 3,5 Även trailerbåtar 15.00 – 18.00
Söndag 11/10 07.50 25 + 28 4

´Måndag 12/10 08.00 9 1
Torsdag 15/10 07.50 18 2
´Fredag 16/10 15.00 5 Endast trailerbåtar 15.00 – 18.00
Lördag 17/10 07.50 25 + 28 3,5 Även trailerbåtar 15.00 – 18.00
Söndag 18/10 07.50 25 + 28 4

´Måndag 19/10 08.00 9 1
Torsdag 22/10 07.50 18 2

Lördag 7/11 09.00 Städdag
Arb.chef, el- och vvs-ansvariga, varvs-
chefer, klubbmästare och medlemmar

!!!   OBS ATT ANMÄLAN ÄR BINDANDE   !!!
 Medlem som inte är närvarande vid upprop och som inte dessförinnan strukit sig
 på listan, kan debiteras en extra avgift på 200:- kr enligt styrelsebeslut.

* Bindande anmälan till upptagning sker på listor, placerade enligt anslag
* Upptagning sker i två pass, med start kl 07:50 respektive c:a kl 11:30.
* Upprop, kontroll av IRS-kort samt betalning sker kl. 07.50 respektive c:a kl. 11.30.
* Båtägare eller av denne utsedd person skall följa "sin " vagn tills alla båtar i gruppen är uppe.
* Avmastning får ske med yttre kranen under pågående upptagning !!
* Förbjudet att införa motorfordon inom uppställnings- och slipområden under pågående upptagning
* Båtar får förtöjas i IRS hamn maximalt  24 timmar i anslutning till upptagning.
* Liggtid därefter kommer att debiteras med 100:- kr / dygn.
* Intransport av trailerekipage enligt ovan eller enl ök med traktorförarna.

  Glöm inte städdagarna!!    Lördag den 19/9 och lördag den 7/11!!



IRS

Trailerdagar 15 rev B    

INTRESSEFÖRENINGEN RÅCKSTA SJÖHAGE
MOTTAGNING AV TRAILEREKIPAGE 2015

Dag        Tid Antal båtar Anmärkning
Onsdag 16/9 12.00 Upptagningslistorna läggs ut i vaktkuren
Lördag 19/9 09.00 Städdag  Iordningställning av uppl.platsen
Lördag 26/9 15.00 10 Se flik 5
Fredag 2/10 15.00 10 Se flik 5
Lördag 3/10 15.00 10 Se flik 5
Fredag 9/10 15.00 10 Se flik 5

Lördag 10/10 15.00 10 Se flik 5
Fredag 16/10 15.00 10 Se flik 5
Lördag 17/10 15.00 10 Se flik 5

Reservdag 15.00

Lördag 7/11 09.00 Städdag Arb.chef, el- och vvs-ansvariga, varvs-chefer, 
klubbmästare och medlemmar

!!!   OBS ATT ANMÄLAN ÄR BINDANDE   !!!
 Medlem som inte är närvarande vid upprop och som dessförinnan inte strukit sig
 på listan, debiteras en extra avgift på 200:- kr enligt styrelsebeslut.

* Bindande anmälan till upptagning/intransport sker på listor i brevlådan på vagnslidret.

* OBS att ekipagets totala mått inkl draganordning och utstickande hjul/hjulhus skall anges.
* Trailerbåtar tas i första hand in eftermiddagar enligt ovan eller enl överenskommelse 
   med traktorförarna. Anmäls på separat lista.
* Upprop, kontroll av IRS-kort samt IRS märkning av trailern sker i samband med intransporten.
* Slutlig placering av trailerekipagen ombesörjs av traktorförarna.
* IRS-kortet skall fästas i vattentät påse, väl synligt på trailerdraget. (ej under presenningen)
* Se för övrigt IRS ordningsföreskrifter.

 Glöm inte städdagarna!!    Lördag den 19/9 och lördag den 7/11!!
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