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

        

 

Jag, Camilla har precis tagit ett dopp i Mälaren självklart bastade jag innan. Bastubad är min favorit och 
tyvärr så måste bastun på holmen vänta igen och i år är det pga avloppet som vi måste installera i 
hamnen. . 
Som ni vet så har vi arbetat hårt med lösning för avlopp och nu verkar det som att alla tillstånd har 
inkommit för att vi ska kunna fortsätta med arbete, nu väntar vi på offerter för att kunna utföra jobbet. 
Antar att du vill veta mer om detta, så kanon om du kommer till vårt extra insatta medlemsmöte den 17 
mars i samband med VIP öppning av bokning med arbetspass och vaktpass.  
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Holmen Januari - 2019 

Som ni säkert sett så händer det saker vid klubben, just nu 
håller det på med mätning för att kunna borra för tunneln och 
längre fram i vintern när isen släppt kommer det även vara 
båtar som ska mäta i vattnet för det nya stora 
avloppsledningen som Stockholms vatten ska lägga i 
Mälaren, så detta år kommer det vara mycket av 
byggarbetsplats i närheten av vår klubb. 
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Vi i den nya styrelsen har haft ett styrelsemöte i samband med planeringsdagen i början av februari, En 
ny person invald i styrelsen som suppleant och han ska ha rollen som klubbmästare och det är Bengt- 
Olof Andersson, även kallad Bengan, vi önskar dig välkommen. 

 

Priset som Klubbens hedersmedlem togs emot  
av Lasse Linderoth på årsmötet! 
 
KORT FRÅN ÅRSMÖTET I JANUARI 2019 
Som ni säkert hört så kommer klubben vara skyldig att ta ut moms fr.o.m den 1/1-2019. Vi höjde 
våra avgifter för 3 år sedan med en så kallad inkluderad moms, så i dagsläget kommer vi inte 
höja några avgifter.  
Vi kommer också bli skyldiga att betala skatt, vi räknas inte som en allmännyttig förening för då 
krävs det att 80% av verksamheten är ungdomsverksamhet. 
Hälsningar ordförande Camilla Gabrielli 
 
HOLMEN 
Ingen i styrelsen får lata sig under vintern inte ens öfogden, bävrarna har varit framme igen så 
två besök har gjorts av öfogden på ön, samatt vi har anlitat en trädfällare, pga. risk för att trädet 
faller ner på bryggan och förstör. / Hälsningar öfogden Tommy Mörth 
 
 
                                                                             
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vi tackade av Denise som har varit i valberedningen 
under ett antal år och invald till valberedningen blev 
Robert Björkdahl (även kallad Robban), TACK DENISE 
och VÄLKOMMEN ROBBAN. 

Flera nya medlemmar valdes in i klubben av årsmötet. 
Välkomna. 

Vill också passa på och förklarar att det finns två olika 
kriterier för hedersmedlem, antingen har man varit 
medlem i 30 år och har fyllt 60 år då blir man 
automatiskt hedersmedlem vilket innebär att man inte 
betalar medlemsavgift. 

Det andra kriteriet är att man arbetat hårt för klubben 
och gjort något speciellt och då är det styrelsen som 
föreslår en medlem och Lasse hörde till detta kriterium, 
och man blir uppmärksammad på årsmötet. 
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Miljö och bottenfärger 
SMBF håller på med ett projekt för att undersöka om det räcker med att måla botten med en speciell 
täckfärg, resultatet av detta kommer att vi kunna ta del av under hösten 2019. 
GBS har fått de tillstånd vi behöver för att kunna påbörja arbetet med ett nytt avlopp till hamnen. 
I korthet innebär det att vi ska ersätta befintlig toatank och avlopp från kök och dusch med en anslutning 
till kommunalt avlopp. 
Det arbete som ligger framför oss kan delas in i tre delar: 
- I hamnen installeras en avloppspump som maler och pumpar avloppet vidare 
-genom en avloppsledning på 750 meter som vi lägger på sjöbotten fram till 
- Hässelby strands båtklubb där vi gräver ner ledningen fram till kommunens avloppsanslutning i 
Sparrisbackens vändplan. 
  
För att få projektet i hamn kommer vi att för vissa delar anlita entreprenörer men det kommer också att 
behövas en hel del arbetsinsatser från oss medlemmar. Vi hoppas att arbetet ska kunna påbörjas i höst 
och ett antal arbetsdagar reserveras för ändamålet. Mer info kommer om det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommande Tävlingar i klubben 
I år kommer vi ha två tävlingar en Fisketävling som pågår under säsongen. Vi kommer att ha två klasser. 
Ungdom upp till 15 år och en vuxen klass. Tävlingen pågår fr.o.m den 1/6 t.o.m den 29/9.Vi tävlar om 
största fisk i tre kategorier, gädda, gös och abborre. Fångad fisk skall mätas och vägas. Bild på fångsten 
skickas till webbmaster@gbs.nu Vi ser gärna att ni tillämpar Catch & Relice om det är möjligt. 1:an, 2:an 
och 3:an i varje klass får till årsmötet väljapris vid ett prisbord. Vill du veta mer kontakta Jonny Groth på 
070-6702349 
 
 
En fototävling kommer också att pågå under säsongen, du fotar och skickar in din bästa  
sommarbild och skickar till webbmaster@gbs.nu med ditt namn och om du är vuxen eller 
ungdom. Vi har 2 klasser Ungdom upptill 15 år och en vuxen klass. Webbmaster lägger ut 
bilden utan ditt namn, medlemmarna får gilla bilden, mest likes gör att bilden vinner, det är både 
1:a, 2:a och 3:a pris vilka kommer kåras på årsmötet. 
 
Kommande Möte 
Välkomna alla den 17 mars till ett extra inkallat medlemsmöte, mötet börjar kl 11.00.  
Vaktpass bokningen börjar kl 10.00 men redan kl 9.30 hänger vi ut nummerlappar, så kom i tid. Vi bjuder 
på grillad korv och kaffe eller te. 
 

mailto:webbmaster@gbs.nu
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HJÄLP SÖKES! Vi skulle gärna vilja ha hjälp av 2 medlemmar den 17 mars med att koka kaffe 
och ordna med korv, har du lust att göra ditt arbetspass den dagen från kl 9.00- 13 kontakta 
klubbmästare på 0736-148384 eller bengtolofa@gmail.com 

 
Här kommer en presentation av alla oss i styrelsen och funktionärer 

                                    
Camilla Gabrielli         Ann Ståhl                   Ulrica Lyhnakis          Anitha Strömberg 
Ordförande                 Kassör                        Sekreterare               Hamnkapten 

                  
   
Manu Uniyal                    Lars-Åke Bäckman      Tommy Mörth                    Roger Fransson 
Dataansvarig/v.vaktchef      Miljöansvarig               Öfogde                            Vaktchef 

 
Bent-Olof Andersson 
Klubbmästare 
 
KONTAKTUPPGIFTER TILL 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 AnithaStrömberg hamnkapten@gbs.nu 0708-588 532  

Miljöansvarig Lars-Åke Bäckman miljo@gbs.nu  0733- 864620 

Öfogde Tommy Mörth ofogde@gbs.nu  0739-731188 

VaktChef Roger Fransson vaktchef@gbs.nu 0729-355378 

Klubbmästare Bengt-Olof Andersson  klubbmasatare@gbs.nu  0736-148384 

Dataansvarig/vice vaktchef Manu Uniyal 0704-679076  

 

 

mailto:bengtolofa@gmail.com
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    Benny Ryttervik                 Bob Östman                  Jonny Groth                    Kay Österberg 

    V. Hamnkapten                   Varvsansvarig               V.Öfogde                       V.Öfogde 

   

Valberedning                  Webbmaster 

Lars Linderoth                Suzanne Frejd 

 

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  

Valberedning Robert Björkdahl  0704736052 

Valberedning Lars Linderoth  0733878897 

 

KALENDARIUM 2019 

Mars4 Styrelsemöte 
17 VIP öppning kl 10-12 
Välkommen till hamnen. Boka dig för vaktpass i hamnen under båtsäsongen. 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. 
17 Fixa fika och korv på VIP öppningen, Arbetspass (2 st) kl 9.30 – 
28 mars – 10 april Kan du boka vakt- och arbetspass i BAS-K. Efter 10 april blir det lottning av 
pass bland dem som inte har bokat sig 

 

 

mailto:webbmaster@gbs.nu
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GBS-Infobrev nr 1-2019 
 

 

April 

5 Sjösättningslistorna sätts upp på varvet (sjösättning 23 april – 19 maj) 
5 Bilgrinden på varvet öppnas 
8 Styrelsemöte 
10 BAS-K stängs för möjlighet att själv boka vakt- och arbetspass. Nu gäller lottning. 
13 Hamnen öppnas. Arbetspass (10 st) i hamnen samling kl 10. 
17 Arbetspass (5 st) i hamnen kl 18 
22  Hamnkapten finns i hamnen varje onsdag kl 18-20 fram till sista båtupptagningen i höst. 
Under juli månad är dock hamnkontoret stängt. Styrelsemedlemmar har telefonjour, se anslag i 
hamnen 
23 Första sjösättningen, se dagar och tider på IRS Varv 

Maj 

11 Klubbholmen öppnar. Arbetspass (8 st) samlas i hamnen kl 9. 
13 Styrelsemöte i hamnen 
15 Arbetspass (8 st) i hamnen kl 18 
18 Arbetspass (8 st) på holmen samling kl 9 i hamnen åter cirka kl 15 
19  Sista sjösättningen 
22 Info för nya medlemmar i hamnen kl 18:30 
24 Städning av varvet. Arbetspass (10 st) kl 18-20 
25 Arbetspass (8st) på holmen samling kl 9 åter cirka kl 15 

Juni 

1 – 16 Ansökan om varvsplats finns i klubbhuset 
10 Styrelsemöte i hamnen 
12 Arbetspass (4 st) i hamnen kl 18 
15 Arbetspass (4 st) på holmen samling kl 9 i hamnen åter cirka kl 13 
15 Arbetspass (2 st) inför försommarfest kl 11-15 (dukning, dekoration, fixa sallad etc) 
15 Arbetspass (2 st) under försommarfesten kl 18-22 ( hjälpa till med diverse) 
15 Försommarfest i hamnen 
16 Arbetspass (4 st) i hamnen, städning etc efter festen kl 12 
30 Avisering av varvsplats skickas ut. 

Juli 

Semester  Under juli månad är hamnkontoret stängt . Styrelsemedlemmar har telefonjour, 
anslag sätts upp i hamnen vem som kan kontaktas. 

Augusti 

Må bra dag planeras aug/sept – anmäl om du kan hålla i ngt pass/matlagning/tips till ordförande 

28 Information om upptagning och varv, kl 19 i klubbhuset 
31 augusti gemensam grill/kräftfest, knytkalas, kl 18:30. 
31 augusti sista dag för inbetalning av varvsavgifter om du fått en plats på varvet. 

 

http://irs-varv.se/kalender
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September 

11 Arbetspass (4 st) i hamnen kl 18 
13 Upptagningslistor sätts upp på varvet 
18 Arbetspass (7 st) städning av varvet kl 18-20 
26 Första upptagningen, se dagar och tider på IRS Varv 

Oktober 

5 Stängning av holmen. Arbetspass (8 st) samling kl 9 i hamnen 
16 Sista onsdagen som hamnkontoret är öppet för säsongen 
19 Sista vaktpasset i hamnen för säsongen 
20 Sista upptagningen på varvet 
26 Stängning av hamnen. Arbetspass (10 st) samling kl 10 

November 

1, 2, 8, 9 preliminära datum, arbetspass (16 st) arbetet med nya avloppet 
5 november Bilgrinden på varvet låses 
9 Arbetspass (10 st) städning av varvet kl 9-13 
15 november Inga båtar får vara kvar i hamnen! 

December 

8 Adventsfika i klubbhuset kl 13-15 (kaffe, skinksmörgås och glögg) 
8 Arbetspass (2 st) inför adventsfika kl 11.30-15 
12 december Avisering av medlems- och hamnavgifter skickas ut. 

IRS (varvets kalender med sjösättningar och upptagningar hittar du på IRS varvs webbplats 

 
 

Vi syns den 17 mars 

i klubben 😊😊 

http://irs-varv.se/kalender
http://irs-varv.se/?page_id=26
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