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HEJ ALLA NYA SOM GAMLA MEDLEMMAR! 
Nu känns det riktigt härligt att sommaren verkar ha kommit igång och vattnet är spegelblankt. Har 
spenderat några ljuvliga sommardagar på vår klubbholme denna helg och hoppas att ni som satt era 
båtar i sjön verkligen haft möjlighet att njuta ill sjöss. Till min glädje har jag även sett att några av er 
medlemmar har börjat basta och grilla i hamnen. 
Hur når man mig lättast?
Vill ni ha tag i mig på dagtid är det alltid bästa att ni mailar till ordforande@gbs.nu, har inte möjlighet att 
svara i telefonen på dagtid, om ni ringer lämna gärna ett meddelande för det lyssnar jag av. 
Kort Info:
- Nya Arrendeavtalen med Sthlms stad ej klara, arbetet fortgår tillsammans med SMBF för att försäkra 
om att avtalen blir korrekta skrivna.
- Nyttjänderätavtal till er medlemmar kommar att skickas ut inom kort.
- Info angående GDPR kommer att skickas ut till er tillsammans med nyttjanderättavtalet.
- Momsen ej klar 
- Arbete för att hitta en lösning på avloppsfrågan fortsätter. 
- GBS:s hemsida har fått uppfräschning av våra nya webbmaster Suzanne, skicka gärna bilder  
till webbedaktor@gbs.nu 
- Intresserad av SMBF:s nyhetsbrev- Läs mer här 
- Stockholmskommun tillsynsrapport 2017 för alla båtklubbar är klar. Läs mer här... 
Hälsningar från ordförande Camilla 

INFO FRÅN HAMNEN 
 
Äntligen är båtsäsongen här och hamnen 
är redo för att ta emot alla medlemmar. Vi 
har haft fyra arbetspass under april och 
har hunnit med en del redan.
Arbetspass 7 april
Det var en solig vårdag men det blåste rejält i 
hamnen. Det här arbetspasset ägnades åt att 
gjuta några nya bojstenar.
Arbetspass 14 april Öppning av hamnen
En fantastisk solig vårdag och den här dagen 
hade vi dubbla arbetspass. Ett på förmidda-
gen och ett på eftermiddagen. Förmiddags-
passet sjösatte klubbens två båtar, satte ut 
räddningsstegar, monterade ”måsspröt” på 
alla lampor och allt annat som behöver göras 
för att hamnen ska fungera. Paddans motor 
servades också.
Under eftermiddagspasset var det städning 
av klubbhus, bastu, toalett m.m. Och som det 
städades, alla gjorde ett fantastiskt jobb
Arbetspass 18 april
Målningsarbete utfördes av de ytor som skra-
pades i höstas och de sopor som samlats ihop 
under arbetspassen forslades bort.

Nya medlemmar
Lediga båtplatser håller på att erbjudas 
till de som står i vår kö och därmed är det 
nya medlemmar på väg in i klubben
Hyra skåp 
Som ni vet så finns det skåp att hyra för 
100 kr/säsong. Vissa av skåpen har blivit 
upptagna av medlemar som ej meddelat 
hamnkaptenen, trots uppmaningar. Dessa 
skåp har vi nu klippt upp. Tillhörigheter 
som fanns i skåpen finns att hämta hos 
hamnkaptenen. Vill ni ha ett skåp medde-
la hamnkapten. 

Några ord från hamnkaptenen
Jag är ju helt ny som hamnkapten och 
måste säga att det har börjat bra. Alla 
medlemmar som deltagit på arbetspassen 
är så positiva och glada. För mig person-
ligen är fd. hamnkapten Lasse ett ovär-
derligt stöd. Det är mycket att lära sig och 
han verkar aldrig bli trött på mina frågor. 
Två andra som lär mig mycket och tar 
hand om det praktiska är vicehamnkapten 
Benny och hamnfogde Danne, Tack !
Anitha, hamnkapten GBS

http://www.smbf.org/smbfs-nyhetsbrev-nr-2-2018/
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1929350


VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN HAMNKAPTEN ANG VARVSPLATS 2018

För att få en plats på varvet måste du teckna dig på en lista som ligger i klubbhuset i hamnen. Listan 
kommer att finnas på plats från den 1 juni till den 15 juni. Vi behöver uppgift om verklig längd på 
båten, inklusive badbrygga/peke, och båtbredd. Vi behöver också uppgift om båten står på trailer över 
vintern. Klubbens yta på varvet är begränsad. De som anmäler sig sent riskerar att få köa till reserv-
platser eller måste se sig om efter alternativ vinterförvaring. Betalningsavi skickas ut till dem som får 
plats och vi meddelar de som eventuellt inte får plats. 
För dig som vill anmäla varvsplats via dator kan du göra det här...

VIKTIG INFO FRÅN IRS VARV
Samtliga båtar ska vara borta från varvsområdet senast onsdagen den 23 maj. Båtar som finns kvar 
på området efter detta datum kommer att flyttas ut på gatan och båtägaren kommer inte att få ha sin 
båt på IRS område hädanefter. De som väljer att ha sin trailer på varvsplan skall ställa denna högst 
upp till vänster, sett från sjön. De trailers som förvaras tomma på området skall vara borta senast den 
15 september. Trailers är välkomna tillbaka när trailer har en båt på sig. 

Benny, ordförande IRS

INFORMATION FRÅN HOLMEN

Efter en tuff vinter hade våra bryggor släppt och åkt ivåg åt olika håll, men tack vare flera medlemmars 
hjälp och vår egna snickare Kaj så har vi nu fått dem på plats, dock saknas två kättingar på den ytt-
re bryggan, men dessa kommer att finnas på plats inom kort. Vid öppning av holmen hade vi ett bra 
arbetslag som rensade längs stranden, sågade upp de mindre gamla flyttbryggorna som legat nedan-
för lillstugan eldade och gjorde fint. Städning av tomt och hus utfördes. Under sommaren så kommer 
lusthuset renoveras, bryggdäck slipas och oljas, ett mindre bryggdäck kommer att byggas nedanför 
lillstugan, men först ska stenkista göras. Lite målning av husen och lite rensning på tomten kommer att 
utföras under sommaren. 
 Har du tips på något eller om något saknas så maila gärna ofogde@gbs.nu. Nu är ni alla välkomna att 
besöka holmen. Hälsningar Öfogde Tommy, samt vice öfogdarna Jonny och Kaj.

Vaktchefen informerar
Vakthållningen i hamnen rullar på för fullt. Vaktpassen är i princip fulltecknade fram till augusti, därefter 
finns det luckor som vi hoppas fylla med hjälp av nya medlemmar.Arbetspassen rullar också på för fullt. 
Det är också i princip fulltecknat där. 
 I år har vi uppdelat att Vaktchef Roger tar hand om bokning vaktpassen och vice vaktchef samt da-
tansvarig Manu tar hand om arbetspassens bokningar. Alla förändringar som behövs göras är det oss 
ni kontaktar. 
För att kontakta oss skicka gärna mail eller sms förutom vid akuta skäl så ring våra nummer som finns 
på hemsidan eller i klubbhuset. 
Årets lejdvakter är; Håkan Rydeberg 070-6397888, Göran Ekskog 073-6332845
                               Lennart Karlsson 073-9731236, Jan Thylin 070-5454059,  
                               Kay Österberg 070-4993975, Laroslav Kharlamow 070-7873115
                               Tommy Mörth 073-9731188 
Hälsningar Vaktchef Roger och vice vaktchef Manu

http://simplesignup.se/private_event/133121/17f72bf0ab


KLUBBHUSET OCH BRYGGAN

Som ni vet så i år har vi ingen klubbmäsatare, därav är det extra viktigt att vi håller fint i 
klubbhuset, på bryggan, i vilorummet , toalett och bastu. Det åligger alla medlemmar som 
bastar att även städa ur bastun varje gång den används, mopp finns utanför bastu och ren-
göringsmedel i köket eller på toaletten. Bra om lavarna skrubbas någongång. 

I klubbhuset ber vi er alla att plocka iordning och hålla koll på era saker samt när det gäller 
matvaror att ta med dessa om ni inte vet att de ska användas inom kort framtid. Om du ser 
gamla produkter i kylen släng dessa, sen kom ihåg att ta med soppåsen och ni vakter städa 
enligt vaktschema,Vi vill väl alla ha en trevlig och ren klubb. 

ARBETSBÄNKEN 
Nya verktyg hänger nu på plats vid arbetsbordet , tack du medlem som skänkt dem. Vi har 
markerat dem med grön färg så alla vet var de hör hemma :)
FörsommarrFest
NU Har DU möJLIGHet att Komma oCH LÄra KÄNNa DINa BÅtGraNNar, DeN 
16 JUNI sÅ GÅr VÅr ÅrLIGa FörsommarFest aV staPeLN. KLUBBeN BJUDer 
PÅ FörDrINK, mIDDaG oCH tVÅ GLas att DrICKa. VILL DU Ha mera sÅ FÅr 
DU ta meD DIG.I År Har VI VaLFrItt tema KLÄDseL BÄsta UtstYrseL Pre-
mIeras meD eN FIN VINst mIssa INte Detta tILLFÄLLe. mateN tILLaGas aV 
VÅr eGeN KoCK DaNIeL, VI serVerar BÅDe VeGetarIsKt oCH Kött. FesteN 
Är UPPsKattaD oCH VaNLIGtVIs Kommer Ca 80 Pers 
. LIte sÅNG oCH mUsIK BJUDs Det PÅ.
DU FÅr ta meD DIG GÄster mot eN KostNaD aV 150 Kr/ VUXeN oCH För 
BarN 50 Kr. 
VÄLKomNa.

För att aNmÄLa DIG KaN DU sKrIVa UPP DIG I KLUBBHUset eLLLer VIa  
DeNNa LÄNK HttP://sImPLesIGNUP.se/PrIVate_eVeNt/133124/ae3e54ae04

INFO OM MILJÖ

Nytt avlopp i hamnen
Klubbens avlopp för disk- och duschvatten godkändes inte av miljöförvaltningen när de vid 
årsskiftet gjorde en tillsyn i hamnen. Toalettavloppet går till en tank i hamnen och för den 
behöver vi också få ett godkännande.

Vi undersöker nu möjligheten att ansluta hamnens avlopp till stadens avloppsnät. Tanken är 
att vi pumpar vattnet från hamnen via ett rör på sjöbotten till Maltesholmsbadet där närmsta 
anslutning finns. Om det går i lås blir det kostsam investering men den innebär också att vi 
slipper kostnaderna för tömning av toatanken.

Att hitta en miljövänlig och långsiktigt hållbar lösning kompliceras av att klubben inte har 
någon egen mark och den mark som omger oss är Grimsta naturreservat med en mängd 
restriktioner för vad som får anläggas där. Även Mälaren skyddas av särskilda bestämmel-
ser eftersom det är dricksvattentäkt.

http://simplesignup.se/private_event/133124/ae3e54ae04


 
Giftfria båtar 2020

Stockholms stad ställer hårdare krav på att båtar som ligger i klubbarna är rena från giftfärger 
redan från år 2020. Det är inriktningen i förslagen till nya arrendeavtalen för GBS och andra 
klubbar som arrenderar mark och hamnanläggningar av staden. Hur det ska lösas i praktiken 
återstår att se men för den som vill komma igång så har IRS lagt ut en intresseanmälan för att 
blästra sin båtbotten. 

Vid mätningen av klubbens båtar för något år sedan var det bara ett tiotal som var helt fria från 
giftfärger. Så vi har lite att jobba med.

Läs mer om bottenfärger och sanering på Transportstyrelsens webb 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbot-
tenfarg/
 
Även GBS har uppdaterat sin miljöplan du kan läsa den på vår hemsidan och i miljöpärm i 
klubbhuset

Hälsningar Miljöansvarig Lars-Åke

Maj
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.(Anmälan görs från den 19 maj till den 9 juni)
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

 
Närmaste viktiga datum

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenf
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenf


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                                   0709- 580 427
Miljöansvarig  Lars-Åke  Bäckman   miljo@gbs.nu            0733- 864620
Öfogde Tommy Mörth    ofogde@gbs.nu            0739-731188
VaktChef Roger Fransson    vaktchef@gbs.nu            0709 -927857
Dataansvarig/vice vaktchef   Manu Uniyal             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 webbredaktor@gbs.nu 
Valberedning Michael Karlsson valberedning@gbs.nu 

KONTAKTUPPGIFTER

- Du som är ny medlem kom ner den 23 
maj till hamnen på info.

-Vi söker folk till styrelsen, intresserad 
kontakta valberedningen .

NJUT O ÅK BÅT :)


