
Nyheter i korthet 
Viktig info om IRS VARV 
Samtliga båtar ska vara borta från varvsområdet senast 
söndagen den 24 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 under 
sommaren ska ställa denna högst upp till vänster, sett 
från sjön. De trailers som förvaras tomma på området 
ska vara borta senast den 15 september. Trailers är 
välkomna tillbaka när trailer har en båt på sig. 

Hittills i år har vi haft lyckan att endast ha haft ett 
inbrott på varvet varvid ett drev försvann. 
 /Benny, varvschef IRS 

Svenska sjö 
För er som har försäkring genom Svenska Sjö kan det bli 
så att självrisken tas bort helt eller delvis beroende på  
att  vi går vakt både i hamnen och på varvet. Det beror 
också på att varvet har förbättrats så mycket vilket har 
gjorts bland annat i samarbete med Svenska sjö.  
Svenska sjö ska utreda och återkomma med information 
om självrisken. 

Förskommarfesten flyttad till i augusti 
Vår försommarfest har vi skjutit på till 29 augusti i hopp 
om att vi då kan vara tillsammans mer än 50 personer.

Välkomna alla nya medlemmar 
Vi har fått 13 nya medlemmar hittills i år och håller 
fortfarande på med erbjudanden till de som står i vår kö. 

Ett litet infomöte för nya medlemmar hålls utomhus i 
hamnen den 26 maj kl 18.30 

Ordförande har ordet 

ÄNTLIGEN säger jag bara 

så skönt att vi nu äntligen kan vara i hamnen 
och att våra båtar hamnar i sjön. Detta år är 
tufft för oss alla med  viruset Covid-19 som 
påverkar vår vardag och vi i styrelsen är 
verkligen tacksamma för all förståelse av er 
medlemmar när det gäller arbetspass och 
vaktgång. Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer måste följas. Vid 
arbetspassen har vi ett ansvar att se till att det 
inte innebär nära kontakt med annan medlem. 

Vi har ett antal medlemmar som är 70+ som är 
ombedda att boka sina vaktpass efter augusti. 
Är det fortfarande samma restriktioner då för 
70+ och medlemmarna inte har någon 
familjemedlem som kan gå i deras ställe, då 
måste vi få fördela vaktpassen på andra 
medlemmar. Vi vill väl att våra båtar ska vara 
vaktade? 

När du är ute på holmen så respektera den 
sociala distansen 

En skitsak som är så underbar är att vi i år 
äntligen har en toalett som är ansluten till det 
kommunala avloppet och jag vill verkligen 
rikta ett STORT TACK  till vår vice hamnkapten 
Benny som verkligen har lagt ner många 
timmar under bryggdäck för att koppla rören 
samt många timmar i verkstan för att koppla 
pump. Även vår hamnkapten Anitha ska ha ett 
extra TACK som har supportad Benny under 
alla arbetstimmarna. 

Finns det något extra bra i sommar så kan vi 
som har båt vara glada att vi kan göra det vi 
är vana vid, åka till havs för mot det finns det 
inga egentliga förbud, men man ska hålla sig 
frisk, så ta hand om varandra och njut av 
båtlivet. 

Camilla 
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Ordförande har ordet 



Några ord från hamnkapten 
Tiden går fort när man har roligt sägs det och nu är jag  
inne på min tredje säsong som hamnkapten. 
 
Man lär sig något nytt hela tiden inte minst av vice 
hamnkapten Benny. Benny är den som sköter det mesta  
av det praktiska arbetet i hamnen och han har kunskap  
om nästan allt från litet till stort. 
 

  
 
Stort tack till dig! 
/Anitha, hamnkapten GBS 

Hamnen är öppen 
Äntligen är båtsäsongen här och hamnen är öppen och redo 
för att ta emot alla medlemmar. 

 
 
Vi har haft fyra arbetspass under våren. Den 18 april var det 
öppning av hamnen där allt som behövs för att hamnen ska 
fungera fixades till. Arbetspasset avslutades som det brukar 
med att hamnkapten omgiven av de (på behörigt avstånd) 
som deltagit i arbetspasset hissade GBS- vimpeln. 

 
 
 

De övriga arbetspassen har ägnats åt att 
laga spången in till hamnen samt att riva, 
förstärka och lägga nya brädor på E-
bryggan. 
 
 

 

 

Hyrskåp i hamnen 
Som du  säkert vet så finns det skåp att hyra 
för 100 kr/säsong. Det finns några lediga så 
om du vill hyra ett skåp meddela 
hamnkapten. Du som har satt lås på skåp 
nummer 3 och 16 vänligen kontakta 
hamnkapten senast den 25 maj. Enligt vårt 
register ska dessa skåp inte vara uthyrda så 
om ingen hör av sig kommer låsen att 
klippas upp. 
 

Båtavgifter 
Ordförande och hamnkapten blev 
intervjuade i tidningen Mitti för någon 
vecka sedan. Har du läst artikeln? Annars 
kan du läsa den här: 
https://mitti.se/nyheter/hamnavgift-batar-
vasterort/?omrade=vasterort 



Välkommen till klubbholmen 

 

Nu är holmen öppnad. Välkommen att komma ut och sola, 
bada och umgås.  

 

Bryggan läggs på plats helgen innan holmen öppnas den  
16 maj. 

Har du en mindre båt kan du sova över genom att boka en  
av stugorna på klubbholmen. 

Tänk på att när du ska lägga till på ön att du behöver 
förtöjning med dämpning. Vindarna på ön kan vara starka  
och både brygga och båt kan gå sönder annars. 

Läs mer om klubbholmen på vår webb, där hittar du också  
en liten lathund om holmen.  

http://gbs.nu/holmen 

Välkomna önskar öfogdarna 

Aktiviteter i sommar 
Som ni vet fick vi ställa in VIP öppningen i mars på grund av 
Coronasmittan. Tyvärr måste vi även ställa in årets 
försommarfest. Festen är planerad att vara sista helgen i 
augusti istället, om läget har förbättrats. Inbjudan kommer. 
/ Klubbmästaren Ulrica Lyhnaki 
 
 
 

Social distans 
Följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer när 
du träffar andra medlemmar såväl i 
hamnen som på holmen. Se även SMBFs 
rekommendationer i bilagan till GBS Nytt. 
Tänk även på att hålla distans på 
klubbholmen när du är där. 
 
 Endast en familj åt gången lagar mat i 

klubbhuset. 
 Sprid ut er mera vid flera bord. 
 En till grill är införskaffad för detta. 
 

Boka stuga 

Vill du boka stugan gör du det via Bas-K 
och betalar in hyran på 100 kronor per 
natt via swish 123 671 46 61. 

 

Nytt för i år är att nyckel kommer att 
finnas i ett nyckelskåp som hänger 
utanför klubbhuset i hamnen. När du hyr 
en stuga kommer du att få en kod till 
skåpet av viceöfogde. Nyckeln hänger du 
tillbaka i skåpet när du är tillbaka i 
hamnen från ön. 
 
Läs mer om stugorna: 
http://gbs.nu/holmen/uthyrningsstugor/ 

 

 



Viktig om varvsplats i höst 
För att få en plats på varvet måste du teckna dig på en lista 
som ligger i klubbhuset i hamnen eller digitalt. Listan  
kommer att finnas på plats från den 27 maj till den 13 juni.  
Vi behöver uppgift om verklig längd på båten, inklusive 
badbrygga/peke, och båtbredd.  
Vi behöver också uppgift om båten ska stå på trailer på  
varvet och/eller innanför det nya inhägnade området. 
Klubbens yta på varvet är begränsad. De som anmäler sig  
sent riskerar att få köa till reservplatser 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 digitalt så håll utkik efter ett mejl med  
länk till anmälan. 

Vaktpass under säsongen 
Vid vaktpass försök boka ett familjepass alternativ gå med 
någon som du träffar ofta.  
 
Under denna konstiga Covid-19tid vi har behöver vi ge vissa 
medlemmar ett extra vaktpass. Det sker lite senare och de 
extra vaktpassen kommer att lottas ut. Det beror på att  
vi inte lyckas täcka alla pass med ordinarie vaktpass. 
 
Kom ihåg att när du sitter på ditt vaktpass ska vakten minst  
en gång i timmen gå längst ut på bryggorna och se så allt ser 
lugnt och bra ut. Kommer det in båtar sent (ofta fiskare) ska 
du ut och se så att båten tillhör en medlem från GBS. 
/ Thomas Hedlund, vaktchef 
 

Kom ihåg att boka ditt arbetspass 
Du har väl bokat ditt arbetspass för året i Basken? Lathund 
finns på webben: http://gbs.nu/medlemsregister/ 
Logga in här: https://bas.batunionen.se 

Klubbens ekonomi 
På årsmötet fick styrelsen i uppdrag att revidera budgeten  
så att kommande lånekostnader ska räknas in och att  
momsen räknas av så faktiska kostnader redovisas i budgeten. 
Den nya budgeten som innebär en del förändringar mellan 
konton (=verksamhet) har beslutats av styrelsen. Det  
innebär inga förändringar i kostnader för medlemmarna. 

Fiske och fototävling i sommar 
Ställ upp i fisketävlingen i år. Längsta fisken vinner! 
Tre olika klasser: gös, gädda och abborre. En vuxen- och en 
barnklass. Skicka in foto med längd och namn på den som 
fångat fisken till webbmaster@gbs.nu.   
Ta foton i sommar och var med på vår fototävling. I juni har vi 
temat Båtliv, juli semester och augusti sjöutsikt. Dela bilden i 
sociala medier och tagga med #Vatten #Semester #VårtLiv 
#GrimstaBåtSällskap. Skicka bilden till webbmaster.  
Pris delas ut för finaste bilden varje månad.  
Lycka till! Klubbmästaren Ulrica Lyhnaki 

Lejdvakter säsongen 2020 
Har du svårt att gå vakt eller blir sjuk och 
behöver leja bort din vakt har vi några 
medlemmar som kan ställa upp som 
lejdvakter. Du betalar dem själv. 
 
Tommy Mörth 073-973 11 88 
Laroslaw Kharlamow 070-787 31 15 
Håkan Rydeberg 070-63 97 888 
Manu Uniyal 070–4679076 
Robert Björkdal 077-434 6052 
Thomas Hedlund 070-5430468 
 

En stund i hamnen 

 

Vårt kalendarium 
Du kommer väl ihåg att titta vad som 
händer i klubben? Kalendariet på webben 
hålls uppdaterad: 

http://gbs.nu/kalendarium-2020/ 

Webb och Facebook 
Löpande lägger vi upp information 
och lite bilder på GBS.nu (där hittar du 
nästan allt du behöver veta om 
klubben) och vår Facebook sida: 
facebook.com/GBS.nu/ 



Bättre miljö med vatten och avlopp 
Nu är äntligen hamnen öppen för säsongen och vi har nu ett 
avlopp som är inkopplat på det kommunala avloppet i 
Hässelby strand. Tack för ett stort arbete och engagemang 
av flera i klubben så har vi tagit ett steg i rätt riktning när det 
gäller att ta hand om vår miljö. 
Nu är toalett, duschavlopp och avlopp från köket inkopplat 
på en avloppsslang som löper från klubben till Hässelby 
strand. 

Miljöplan och bottenfärg 
Vi fortsätter nu miljöarbetet genom att arbeta på en 
uppdaterad miljöplan för klubben. Denna uppdaterade 
miljöplan kommer bland annat innehålla en föreskrift för 
användning av bottenfärg för GBS medlemmar.  
 
Detta innebär också att vi tittar på vilka medlemmar som 
måste ta bort den giftiga bottenfärg deras båtar har.  
Stockholms stad anlitade 2016 företaget Happy Boat och 
gjorde en mätning på alla båtar som då låg på varvet 2016. 
Detta gäller även dem som bytt till ny båt efter 2016 eller 
nya medlemmar. På dessa båtar har vi dock inga mätvärden 
att gå efter i dagsläget. 
 
Det kan därför bli aktuellt med förnyad mätning av våra 
båtar. Vi kommer att arbeta med en utfasningsplan för 
bottenfärger på samtliga båtar i klubben. 
 
Stockholms stads målsättning är att samtliga båtar med 
hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade till utgången av år 
2020.  
 

Vatten i hamnen 

 
 
Nu betalar vi för allt vatten vi använder 
eftersom vi nu har kommunalt vatten och 
avlopp. Använd därför vattnet  sparsamt. 
Lite att tänka på: 

 Tvätta båten med sjövatten - inte 
med vattenledningvatten 

 
 Undvik att diska under rinnande 

vatten 
 

Artikel om båtfärger 
Tidningen Mitti publicerade en artikel om 
båtfärger: 

https://mitti.se/nyheter/biocider-batar-
malaren/?omrade=vasterort 

 

Du behövs! 
Vår nyvalda hamnfogde har avgått av privata skäl –  
kanske vill du ta över rollen? 
VI söker också en vice kassör – är du en lämplig kandidat? 
Kontakta Camilla (ordförande) eller Ann (kassör). 
Styrelse- och årsmötesprotokoll finns i en pärm i 
klubbstugan. 
På vår webb har du alla kontaktuppgifter till styrelse och 
funktionärer. Där kan du bland annat se kontaktuppgifter  
till valberedningen om du vill sitta med i styrelsen eller  
bli funktionär. 
http://gbs.nu/om-gbs/gbs-styrelse-och-funktionarer/ 

Lite tips från SMBF 
Du kan låna en svajboj vid Idskär 

Begränsad framkomlighet i skurusundet , 
april - julimånad 

Olaglig beskattning av båtklubbar i 
stockholm 

Länk till alla klubbholmar 

 

 

 



Tips för ett 

miljösmart båtliv
Vi båtägare vill ju fortsätta njuta av ett härligt båtliv som bygger på 
en god miljö med rent vatten, friska fiskar och fina platser – eller hur?  
Här är några tips för ett miljösmart båtliv.

Båtbotten fri 
från påväxt
■   Undvik båtbottenfärg med kemi

kalier som förhindrar påväxt, så 
kallade biocider. Använd istället  
alternativa metoder som exempelvis 
båttvätt, skrovduk och havstulpans
varning. Biocidfärger är helt för
bjudna i sjöar och i Bottniska viken.

■   Ta snarast bort gammal båtbotten
färg som innehåller den giftiga 
biociden tributyltenn (TBT).

Båtprylar
■   Båtprylar kan ge ifrån sig mikro

plast som sprids i naturen. Byt till 
exempel ut gamla tampar, rep och 
presenningar som börjat vittra. 

■   Fråga i butiken innan du handlar 
nya dynor, kapell och andra textilier. 
De kan vara behandlade med  
skadliga impregneringsmedel  
med fluor samt flamskyddsmedel.

Skräpa inte ner
■   Använd inte engångsgrillar och 

undvik engångsmaterial som plast
muggar och papperstallrikar. 

■   Släng dina sopor på avsedd plats. 
Sopsortera även på semestern.

Underhåll
■   Skydda marken vid målning, olje

byte och olika saneringsarbeten. 
Täck hela båten vid slipning, skrap
ning och blästring. Skydda även din 
hälsa från skadligt slipdamm.

■   Om din båt är målad med biocid
färg får den inte tvättas på upp
ställningsplatsen. 

Kemikaliehantering
■   Välj miljömärkta kemiska produkter.
■   Använd tändpapper istället för 

tändvätska när du ska grilla.
■   Färgrester, olja, glykol med mera är  

farligt avfall och ska omhändertas. 
Detta gäller även penslar, trasor 
och trassel. 

Disk och hygien
■   Tänk på att vissa hygienprodukter 

som exempelvis mjällschampo och 
solkrämer kan innehålla ämnen 
som är giftiga för vattenlevande 
organismer eller på andra sätt är 
skadliga för miljön. 

■   Välj miljömärkta produkter för disk 
och hygien. Men undvik att använda 
dem i grunda vikar.

Motor och energi
■   Välj alkylatbensin eller miljödiesel 

om du kan. Detta är särskilt viktigt 
när du kör i grunda vatten. Vid köp 
av motor – välj en som är skonsam 
för miljön.

■   Optimera båt och propeller för 
bästa effektivitet. Ha en lägre fart 
för minskad bränsleåtgång och 
mindre utsläpp. Ju snabbare du kör, 
desto större miljöpåverkan.

Toalett till sjöss 
■   Det är förbjudet att tömma toaletter 

i sjöar och hav – det orsakar över
gödning och algblomning. Töm på 
avsedd station.

■   Kissa inte i vattnet, av samma  
anledning. 

Naturhänsyn
■   Allemansrätten är unik och behöver 

värnas om. Kom ihåg grundregeln: 
Inte störa – inte förstöra. I natur
reservat gäller särskilda regler.

Många fler tips och mer information hittar du på start.stockholm/båtliv
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Källor: Folkhälsomyndigheten, Svenska Båtunionen, upplevbatlivet.se, krisinformation.se

Stanna hemma om du inte känner dig helt frisk, 
även om du bara har lindriga symtom. 

Om du inte har egen transport utan åker med allmänna transportmedel  
till och från båten, följ noga de gällande rekommendationerna. 

Fortsätt ditt båtliv, men håll avstånd till andra.

Var särskilt rädd om personer över 70 år som är den 
främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Undvik nära kontakt med andra än familjemedlemmar i 
allmänna utrymmen som t.ex. duschar, omklädningsrum, kök och bastu.

Håll avstånd på bryggor och i land och mellan båtarna i hamn.

Minimera antalet ombord till en ”trygg grupp” till exempel  
den närmaste familjen.

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 
Har du inte  möjlighet att tvätta dig, använd handsprit. 
Ha handsprit med ombord.

Minska risken för att behöva söka vård. Tänk på att vara försiktig och  
inte riskera att skada dig. Känner du dig det minsta osäker, avstå som  
exempel från att polera båten från stegen eller göra ett vågat hopp i  
land. Var försiktig med allt du gör i samband med båtlivet. 
Använd alltid flytväst och vattensäkert mobilfodral.

Råd i coronatider

Läs mer på batunionen.se eller smbf.org

Var rädd om dig 
och alla andra!

Håll dig uppdaterad om de senaste rekommendationerna på folkhalsomyndigheten.se


