
  

 

 

 

 

 

Nyheter i korthet 
Välkomna alla nya medlemmar  
Ska du ta upp din båt på varvet i höst för första gången? 

Då är det mycket bra om du kommer på 
informationsmöte om hur det går till.  
 
Onsdagen den 7 september kl 18.30 är du välkommen  
till hamnen. Då berättar vi om varvet och Bob som är 
varvsansvarig svarar på alla frågor och funderingar 
Välkommen! 

Det finns även ritningar på bockar etc på vår webb: 

https://gbs.nu/varvet/ 

VIKTIGT OM FÖRTÖJNINGSLINOR  
OCH GAMLA TAMPAR 
Det ska utföras arbeten på bryggorna under vintern. 

Vi ber dig därför att ta bort dina förtöjningslinor från 
bryggan när du har tagit upp din båt. Det gäller även linor 
och trasiga fendrar som du har framför båten för att inte 
köra in i bryggan.  

Anledningen är att vi ser att det hänger mycket gamla 
linor fulla med sjögräs m.m. som vi inte tror används 
längre. 

De linor som finns kvar efter att hamnen stängt för 
säsongen kommer att tas bort och kastas. 

Vill du engagera dig i GBS? 
Valberedningen söker efter dig som vill göra båtklubben 
bättre och kan tänka dig att ingå i styrelsen eller vara 
funktionär. Båtklubben blir så bra som vi gemensamt gör 
den till. 

Om du är intresserad hör av dig till någon i 
valberedningen: Mogge (Morgan) eller Roger, styrelsen 
eller mejla till valberedning@gbs.nu 

Ordförande har ordet 

Ja snabbt går det vår sommarsäsong, snart 
dags att lägga våra fina båtar på land. 

Mycket har hänt under säsongen, vi har firat 
vår klubb som fyllt 60 år. Det var många som 
anslöt sig till festen, hela 127 personer. 

 
Två trevliga båtbingon har vi också haft. 
Mycket har gjorts i hamnen och på holmen 
bland annat målning av dörrar och toalett 
korridoren i hamnen och en ny altan vid ena 
stugan på holmen. 

Vi har haft en miljöinspektion och självklart 
får vi anmärkningar pga nya regler och lagar.  
Du kan läsa mer under miljö om detta. 

Vad har hänt i styrelsen/funktionärer?  
Det har varit många bemärkelsedagar fyra av 
oss har fyllt/fyller 60 år och ett BRÖLLOP, 
grattis till brudparet. 

Tyvärr måste jag förtydliga vissa regler som 
gäller för oss alla. Det känns mycket trist att 
behöva påpeka dessa regler men GBS är vår 
gemensamma båtklubb och då måste vi följa 
de regler som finns, hjälpas åt och alltid vara 
trevliga mot varandra för att ha en god anda i 
klubben. Läs på nästa sida. 

Hälsningar  
Camilla, ordförande  
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Reger som gäller oss alla 

- Vi hjälper varandra och ger tips till nya medlemmar om klubben, 
båtliv och allt man behöver veta som ny medlem. 

-  Vid användning av bastun är det viktigt att du gör rent golvet 
gärna med såpa och ser till att allt vatten är borta (golvet lutar  
och kvarliggande vatten luktar), samt stäng av bastun efter 
användandet: 

- Hundar måste vara kopplade och under uppsyn. 
- Lounge sofforna på holmen eller i hamnen är till för alla 

medlemmar och de kan inte reserveras. Våra fyrfota vänner  
får ej vara i sofforna  

- Stugor på holmen får ej hyras till myndiga barn eller andra 
släktingar utan att medlemmen själv är närvarande. 

- Stughyran betalas med swish 150 kr/ dygn senast samma dag. 
- När du vill ha en fest i hamnen, mindre som större, behöver du 

prata med hamnkapten speciellt om den ska pågå till efter kl 21 
för då behöver vakten meddelas. 

- På klubbholmen vid fester så behöver alla ta hänsyn till varandra 
och till våra grannar. 

- Vid eventuellt förstörelse av klubbens inventarier måste du 
meddela någon i styrelsen. 

- Båtar får ej förtöjas längs med bryggan på holmen, det sliter på 
bryggan. Du kan förtöja med ankare eller på boj. 

- Klubben och holmen är allas ansvar, har du något förslag eller 
något som du vill göra prata med öfogden eller hamnkapten 

Omsättning i hamnen  
Under säsongen har vi hittills förmedlat 21 nya platser. Vi har i 
dagsläget några lediga platser på A-bryggan. 
 
Förtöjningar 
Det är hög tid att se över sina förtöjningar. Det har redan blåst en 
 hel del och påfrestningarna är stora. Se till att ni har rejäla 
dämpningar både i för och akter samt att ni har två fendrar på  
varje sida av båten. Fendrar är speciellt viktigt att ni som ligger  
på A-bryggan ser över då ni ju har en båt som ligger bredvid utan 
bom emellan. 
 
Vi ber dig som vet med dig att du inte har korrekta förtöjningar  
att åtgärda detta snarast. Tänk på att det inte bara är din egen båt 
som drabbas utan även din båtgrannes samt y-bommarnas fästen  
i bryggan. 
 
Vi ber dig att ta bort dina förtöjningslinor från bryggan när du har 
tagit upp din båt. Det gäller även linor och trasiga fendrar som du 
 har framför båten för att inte köra in i bryggan. Anledningen är att  
vi ser att det hänger mycket gamla linor fulla med sjögräs m.m. som 
vi inte tror används längre.De linor som finns kvar efter att vi stängt 
hamnen för säsongen kommer att tas bort och kastas. 
/hälsningar Anitha hamnkapten, Benny vice hamnkapten och Erik 
hamnfogde. 
 
 
 
 

 

Hamnkontoret öppet 
Hamnkapten finns i hamnen på 
onsdagar kl 18-20. Hamnkontoret är 
öppet varannan vecka, ojämna veckor, 
t o m 28 september. 
 

Järnskrot i hamnen 
Den som har fiskat upp järnskrot och  
lagt i skottkärran i hamnen får gärna 
forsla bort det till närmaste återvinning. 
 

Viktiga datum 
7/9 Information om upptagning  
och varv, kl 18.30 i klubbhuset 
9/9 cirka Upptagningslistor sätts  
upp på varvet 
14/9 Trailerbåtar ska hämta sina 
varvslappar 
15/9 måste alla trailer vara borta från 
varvet 
24/9 Första upptagningen, se dagar 
och tider på IRS Varv 
28/9 Trailerbåtar måste hämta sin 
varvslapp, sista chansen 
28/9 Sista dag som hamnkontoret 
är öppet. 
1/10 invigning av varvet 
15/10 Stängning av holmen.  
22/10 Sista vaktpasset i hamnen  
för säsongen 
23/10 Sista upptagningen på varvet 
29/10 Stängning av hamnen och 
städning.  
6/11 Bilgrinden på varvet låses 
15/11 Inga båtar får vara kvar i 
hamnen! 
4/12 Adventsfika i klubbhuset  
kl 13-15 
Den fullständiga kalendern hittar du 
på vår webb: 
http://gbs.nu/kalendarium-2022/ 

KLUBBENS EKONOMI 
Klubbens likviditet är god, och ur ett 
ekonomiskt perspektiv kommer vi att 
kunna genomföra det vi planerar att 
göra under det här året. 
/hälsningar Lasse, kassör 
 



INFO FRÅN IRS VARV 
Anmälan för varvsplats har fungerat bra och de som anmält sig har 
fått plats. Om du har ”glömt” att anmäla dig till varvet så kontakta 
hamnkapten snarast då vi har plats för ytterligare några båtar. 
Observera att en administrationskostnad på 500 kr tillkommer på 
varvsavgiften.  
 
OBS! Viktigt om varvslappar 
Varvslapparna kommer som tidigare år att finnas hos traktorförarna 
på varvet förutom för dig som förvarar din båt på trailer. 
Varvslapparna för trailerbåtar kommer att delas ut på hamnkontoret 
under två onsdagar i september, den 14/9 och 28/9. 
 
Höstens upptagning 
Upptagningen startar lördagen den 24 september och sista dag är 
söndagen den 23 oktober, läs mer dagar och tider på http://irs-
varv.se/?page_id=26 
/hälsningar Benny, varvschef IRS och Bobby varvsansvarig GBS 

Vakt – toppenbra jobbat 
Jag börjar först med att tacka alla som bokat och har eller ska göra 
sina vaktpass i hamnen. Ni gör ett toppenbra jobb!! 
 
Vi har för någon vecka sedan lyckas få ihop / bokat alla vaktpass i 
hamnen. I år klarade vi oss precis. 
 
Vi har precis fått veta vilken period vi ska gå vakt på varvet. 
Vi startar vår period 2023-03-26 och den är klar 2023-05-20. 
Totalt 54 dygn dvs 108 vaktpass på IRS varv. 
 
Det innebär också att vi samtidigt kommer att behöva bemanna 
vakten i hamnen när den öppnar för sommarsäsongen 2023. 
Vi återkommer när schemana är klara och öppnade för bokning. 
/hälsningar Thomas, vaktchef 

Miljöplan och bottenfärg 
Som ordföranden nämnt så har klubben haft en miljöinspektion. 
Denna resulterade i en handfull anmärkningar där några är lättare  
än andra att reglera. 
 
Anmärkningarna var inte särskilt överraskande och vid kontakt  
med andra klubbar så har även dessa fått liknande anmärkningar. 
Ett exempel på anmärkning är att burkar och flaskor med färg, 
lösningsmedel, glykol etcetera inte får stå direkt på golvet. De ska 
”invallas” som begreppet kallas, det vill säga sättas i behållare. 
Klubben har också tagit fram en så kallad utfasningsplan och skickat 
till miljöförvaltningen.  
 
Någon anmärkning gällde också information till medlemmarna om 
hantering av kemikalier, sopor och slagvatten.  
Vi återkommer om åtgärder som ska genomföras. 
/hälsningar Matte, miljöansvarig 
 
 

Klubbholmen 
Nu är snart säsongen till sin ända. och vilken sommar vi haft.  
Sol Sol Sol varmt i vattnet och glada människor. 

 
Invigning av varvet 
Lördagen den 1 oktober kl 16 är du 
välkommen till slipen på varvet för att 
inviga de nya byggnaderna.  
Vi grillar och dricker till självkostnadspris. 
För inköpen behövs det en föranmälan. 
 
Anmäl dig senast den 20/9 på länken: 
http://simplesignup.se/private_event/19
5473/a79c5a4885 
 

Lejdvakter säsongen 2022 
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: 
1200 kr / pass. 
 
Robert Björkdal 070-4736052 
Matte Andersson 073-3665727 
Tommy Mörth 073-973 11 88 
Iaroslaw Kharlamow 070-787 31 15 
Håkan Rydeberg 070-63 97 888 
Manu Uniyal 070–4679076 
Thomas Hedlund 070-5430468 

Nya Basken 

  
 
Nu har nya BAS publicerat. Bas är det 
program som alla våra uppgifter finns i 
och som vi använder bland annat för att 
fakturor, skicka information från osv. 
Du som medlem använder det för att 
boka vakt- och arbetspass. Titta in i nya 
versionen och passa på att se att alla  
dina uppgifter är korrekta. 
https://bas.batunionen.se/Home/Index 
 



 
Vi har haft våra arbetspass på klubbholmen och nytt för i år är att vi 
även har delat upp passen i mindre arbetspass på söndagar mellan  
kl 14-17 under vissa veckor. Då är det två medlemmar samt en 
öfogde som åker ut till klubbholmen och städar, vattnar samt fixar 
med övrigt som behövs. 

 
 
Nedre uteplatsen på hyrstugan är fixad och vi har för avsikt att fixa 
den övre stugans uteplats under denna säsong. Det är lite planering 
för att få ut material till ön men det fixar nog sig som vanligt. 
 
Lite om vad som gjorts under säsongen 2022 
1. Ny uteplats på nedre uthyrningsstugan 
2. Byte av utebelysning på stugorna 
3. Haft dykare som kontrollerade bryggorna, bytte schackel samt 
fiskade upp en kätting. Kontrollerade botten så gott det gick med  
den sikt det var då 
4. Oljat bryggan (Lalles fantastiska fru Viktoria som fixade) 
5. Utebelysning på dasset samt ett eluttag som vi kan nyttja för  
t ex vedklyven 
6. Underhålla klubbholmen 
7. Planterat blommor 
Säsongen kommer avslutas med ett stort arbetspass där vi 
vinterstänger klubbholmen med allt som det avser. 
/hälsningar från öfogdarna Sergei, Olle och Robban 
 
 
 

Mer info på: Svenska Sjö 

Digitalt verktyg för egen 
säkerhetskontroll 
Svenska Båtunionen har digitaliserat  
sitt verktyg för egen säkerhetskontroll. 
Nu finns det tillgängligt för alla båtägare. 
Det är ett smidigt sätt att kontrollera  
din båt och dokumentera resultatet.  
Här kan du läsa mer och hitta länken  
som tar dig till det kostnadsfria  
verktyget: 
https://svenskasjo.se/sbu-
s%C3%A4kerhetskontroll?link_id=TECHCV
pmhsv 

 

Kontaktuppgifter 
På vår webb har du alla kontaktuppgifter 
till styrelse och funktionärer.  
http://gbs.nu/om-gbs/gbs-styrelse-och-
funktionarer/ 
 

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/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


