
INFORMATIONSBREV NR 1 -2018

N59 21,2’ E17 50,5’

SKEPP O`HOJ NU ÄR VI SNART IGÅNG IGEN MED VÅRA BÅTAR I SJÖN, HÄRLIGA SOLNED-
GÅNGAR, HÄRLIG DOFT AV TJÄRA , SKÖNA DOPP I MÄLAREN OCH I SALTSJÖN,TREVLIGA 
GRILLKVÄLLAR , BRA NAPP OCH SIST MEN INTE MINST EN GOD SILLBIT.

Flera nya funktionärer samt styrelse medlemmar är vi så här får du se vilka, välkomna alla nya!

ANITHA STRÖMBERG 
HAMNKAPTEN

ANN STÅHL 
KASSÖR

ULRICA LYHNAKIS 
SEKRETERARECAMILLA GABRIELLI 

ORDFÖRANDE

LARS-ÅKE BÄCKMAN 
MILJÖANSAVRIG

DANNE LENMARK 
HAMNFOGDE

MANU UNIYAL 
DATAANSVARIG/ 
VICE VAKTCHEF

TOMMY MÖRTH 
ÖFOGDE                                                       

 

VI I STYRELSEN HAR MÖTE CA 1 GÅNG I MÅNADEN SAMT SÅ HAR VI  MYCKET KONTAKT MED ER MED-
LEMMAR VIA MAIL OCH TELEFON. EFTERSOM VI ÄR ALLA ARBETANDE PÅ DAGTID SÅ ÄR DET MYCKET                                          
BRA ATT NI MAILAR ELLER SMSAR, VI FÖRSÖKER SVARA SÅ FORT VI HAR MÖJLIGHET.  OM DU SOM MEDLEM HAR 
NÅGOT DU VILL ATT VI I STYRELSEN TAR UPP PÅ VÅRA MÖTEN SÅ UPPSKATTAR VI ATT NI KOMMER MED  
FÖRSLAG MAILA TILL SEKRETERAE@GBS.NU

 VI HAR FLERA FANTASTISKA FUNKTIONÄRER I KLUBBEN OCKSÅ, VILL DU OCKSÅ BLI FUNKTIONÄR KONTAKTA  
OSS ELLER VALBEREDNINGEN.

ROGER FRANSSON
VAKTCHEF

BENNY RYTTERVIK 
VICE HAMNKAPTEN

JOHNNY GROTH 
VICE ÖFOGDE

KAY ÖSTERBERG 
VICE ÖFOGDE

SUZANNE FREYD 
WEBBMASTER

BOB ÖSTMAN 
VARVSANSAVRIG

LASSE LINDEROTH 
SENIOR ADVISOR

MIKAEL KARLSSON-
VALBEREDNINGEN

DENISE KLINGA 
VALBEREDNINGEN



STYRELSEN 
Ordförande Camilla  Gabrielli    ordforande@gbs.nu 0709- 921481
Kassör Ann Ståhl kassor@gbs.nu            0730-66 86 41
Sekreterare Ulrica Lyhnakis    sekreterare@gbs.nu        0707-348389
Hamnkapten Anitha Strömberg    hamnkapten@gbs.nu      0708-588 532
Hamnfogde Daniel Lennmark 
Miljöansvarig  Lars-Åke  Bäckman   miljo@gbs.nu 
Öfogde Tommy Mörth    ofogde@gbs.nu 
VaktChef Roger Fransson    vaktchef@gbs.nu 
Dataansvarig/vice vaktchef   Manu Uniyal 

0709- 580 427
0733- 864620            
0739-731188                
0729-355378            
0704- 679076

FUNKTIONÄRER 
Vice Hamnkapten Benny Ryttervik vhamnkapten@gbs.nu 0727-011114
vice öfogde           Jonny Groth            vofogde@gbs.nu            0706-702 349
vice öfogde            Kay Österberg 0704-993975
Varvsansvarig Bob  Östman           varvsansvarig@gbs.nu  0704-388714
Webbmaster            Suzanne Frejd webbmaster@gbs.nu 
Valberedning Michael Karlsson valberedning@gbs.nu 

KONTAKTUPPGIFTER

ÅRSMÖTET
Sammanfattning av årsmötet-
- Ekonomisk resultat 2017 var 29 047 kr, förslagen budget 2018 godkänd av medlemmar och med
en höjning av båtplatsavgift.
Från 38 kr dm till 55 kr per dm. Detta på grund av höjda arrende avgifter från Stockholmstad.
Svajplats höjs till 900 kr.
Tilläggs faktura med den nya kostnaden för båtplats kommer att sändas ut under aprilmånad till alla
medlemmar.
-Två medlemmar har blivit uteslutna pga av att de ej utfört vaktpass eller ej följt våra stadgar.
-Någon medlem har tyvärr gjort en anmälan till miljöförvaltningen och detta har nu inneburit att vi
under denna säsong måste göra dyra åtgärder när det gäller avlopp och toatank, vi undersöker
möjligheter.
- Nya GDPR lagen som införs i majmånad kommer innebära att vi behöver få in godkännande av
alla medlemmar skriftligen att vi får hantera era personuppgifter som vi gör i dagsläget.
- Bastu på holmen kommer tyvärr bli uppskjuten pga miljöarbete som måste göras i hamnen.
-Vi har kontaktat lantmäteriet för att få en digital lagfart för holmen samt att vi kontaktat mäklare för
att få en värdering.
- Inköp av nya led strålkastare i hamnen

PLANERADE ARBETEN
I hamnen ska det bl.a gjutas bojstenar, sätta måsskydd på strålkastarna, måla foder, köpa verktyg.
På holmen kommer bryggdäck och bänkar slipas och oljas, fixa iordning lusthuset, slipa golvet i 
storstugan, inköp av verktyg etc.



För att kunna göra alla saker i hamnen och på holmen så behöver vi eran hjälp och 
som vanligt har vi en helg i mars när vi har VIP Bokning av vaktpass samt arbetspass 
och i år är det 

söndagen 18 mars kl 10 - 12.00, vi bjuder på korv och kaffe.
Här nedan ser du vilka arbetpass du kan välja på:

-April 7 arbetspass i hamnen kl 10.00
-April 14 öppning av hamnen kl 10.00 
-April 14 Städning i klubbhus, hamnkontor och toalett kl 13.00
-April 18 arbetapass i hamnen kl 18.00
-Maj 2 arbetspass i hamnen kl 18.00
-Maj 5 Öppning av holmen samling kl 9 i hamnen åter kl 15
-Maj 19 arbetspass holmen (Tyngre arbete) samling kl 9 i hamnen åter kl 15
-Maj 23 arbetpass i hamnen kl 18.00
-Maj 24 Arbetspass Varvet kl 18-20
-Maj 26 arbetspass holmen (Tyngre arbete) samling kl 9.00 åter kl 15.00
-Juni 5 arbetspass hamnen kl 18.00
-Juni 14 arbetspass hamnen kl 18.00
-Juni 16 arbetspass holmen samling kl 9 i hamnen åter kl 13.00
-Juni 16 arbetspass inför försommarfest kl 11-15 ( dukning, dekoration, fixa sallad etc)
-Juni 16 arbetspass under försommarfesten kl 18-22 ( hjälpa till med diverse)
-Juni 17 arbetspass Städning etc efter festen kl 11-14.00
-Augusti 15 arbetspass hamnen kl 18
-September 12 arbetspass hamnen kl 18.00 
-September 22 arbetspass varvet kl 9.00
-Oktober 6 Stängning holmen kl 9 samling i hamnen
-Oktober 27 Stängning hamnen
-November 10 arbetspass varvet kl 9-13.00
-December 9 arbetspass adventsfika kl 11.30

HJÄLP SÖKES!
Vi skulle gärna vilja ha hjälp den 18 mars med att koka kaffe 
och ordna med korv, har du lust att göra ditt arbetspass den 
dagen från kl 9.30 kontakta vaktchefen Roger, vaktchef@gbs.nu

Förutom arbetspassen så behöver vi några medlemmar som 
vill hjälpa till lite extra för att ordna med vår försommarfest ,
 i år har vi ingen klubbmästare så om vi ska ha någon fest 
behöver vi era medlemmars hjälp med planering, inköp , 
underhållning, en medlem Daniel har redan tagit på sig 
rollen för inköp av mat och tillagning. Kontakta sekreterare
 eller ordförande om ni är intresserade.



Nya arrende avtal
Stockholmstad har gjort en inventering över alla hamnar som är kommunägda och har inte 
underhållit dem i den mån de har behövts, de har inte haft tillräckligt med ekonomi för att un-
derhålla pontonerna och bryggorna eftersom de inte har haft en indexerad höjning på arren-
de avgiften. I år har de beslutat i idrottsnämnden att höja kraftigt med ca 100 %. SMBF och 
SBU jobbar för att det inte ska bli så hög höjning, men efter att vi deltagit på båtdagen känns 
det som att det inte går att påverka eller göra förändringar. Vi höjer båt platsavgift med 45 % 
och hoppas att vi ska klara av att gå runt med våra kostnader. De nya arrende avtalen kom-
mer dessutom att innehålla vissa regler som staden kräver angående miljö mer information 

Mars
18 mars kl 10-12 Välkommen till hamnen. Boka dig för vaktpass i hamnen under båtsä-
songen. Samtidigt kan du boka dig för arbetspass för hamn, holme och städning av varv. 
För arbetspassen behövs olika antal deltagare för indelning i arbetslag.
GBS bjuder på kaffe och varmkorv.
25 mars – 7 april Kan du boka vakt- och arbetspass i BAS-K. Efter 7 april blir det lottning 
av pass bland dem som inte har bokat sig.

April
5 april Sjösättningslistorna sätts upp på varvet (sjösättning 19 april – 20 maj)
5 april Bilgrinden på varvet öppnas.
7 april BAS-K stängs för möjlighet att själv boka vakt- och arbetspass. Nu gäller lottning.
14 april Hamnen öppnas.  Arbetslaget samlas kl 10 i hamnen.
19 april Första sjösättningen.

Maj
5 maj Klubbholmen öppnar. Arbetslaget samlas i hamnen kl 9.
20 maj sista sjösättningen.
23 maj Info för nya medlemmar i hamnen kl 18:30.

Juni
1 – 16 juni Ansökan om varvsplats finns i klubbhuset.
16 juni Försommarfest i hamnen.
30 juni Avisering av varvsplats skickas ut.

Augusti
25 augusti gemensam grill/kräftfest, knytkalas, kl 18:30.
31 augusti sista dag för inbetalning av varvsavgifter om du fått en plats på varvet.

September
5 september Information om upptagning och varv, kl 19 i klubbhuset.
15 september Upptagningslistor sätts upp på varvet.
27 september Första upptagningen

 
Viktiga datum under året



Oktober
6 oktober Stängning av holmen.
21 oktober Sista upptagningen.
27 oktober Stängning av hamnen.

November
5 november Bilgrinden på varvet låses

December
9 december kl 13-15 Adventsfika i klubbhuset (kaffe, skinksmörgås och glögg).
12 december Motioner till årsmötet ska vara inlämnade till styrelsen.
12 december Avisering av medlems- och hamnavgifter skickas ut.

DU HAR VÄL FÖRSÄKRAT DIN BÅT!

LEJDVAKT!
Vill du vara lejdvakt
kontakta vaktchefen
vaktchef@gbs.nu




