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GUSTAVSBERGS BÅTKLUBB 
BÅTUPPTAGNING 2019  
Vinterplatsfakturan skall vara betald före båtupptagning kan ske. 

Klubben vill göra er uppmärksam på att fakturan för er vinterplats skall vara 
betald före kranföraren lyfter upp er båt för vinterförvaring. GBK kommer att 
genomföra fakturakontroll för samtliga vinterplatsliggare innan upptagning 
sker, försäkringsbevis ska kunna uppvisas vid upptagning om så efterfrågas. 

Pallning, en påminnelse att årsmötet 2017 beslutade om, att vid 
vinterförvaring inom GBK skall som grundkrav fabrikstillverkade båtstöttor av 
typen Seaquip/Tyresö eller dyl gälla, alternativt kan egen vagn(som skall 
besiktas och godkännas av planbas) användas. Kravet införs som en regel i 
vårt regelverk från och med båtupptagning hösten 2017, för nya 
medlemmar. Befintliga varvsliggare som inte uppfyller det nya grundkravet 
får en övergångstid på 3 år på sig att byta ut sin befintliga båtstöttning. Vid 
båtupptagning 2020 skall samtliga varvsliggare uppfylla grundkravet, annars 
sker ingen upptagning. Tag därför kontakt med din Planbas för att komma 
överens om tillvägagångsätt. 

Båtupptagning vid Mölnviks varv och hamn sker: 

28 sept   Start kl.08.00  
29 sept   Start kl.08.00   
5 okt    Start kl.08.00  
6 okt    Start kl.08.00  
Ni som har egen vagn kan självfallet anmäla er på ovanstående tider. 

Nedanstående två båtupptagningsdagar endast avsedda för båtägare med 
egen vagn: 
25 sept   Start kl.14.00  
12 okt   Start kl. 08.00  
På dessa två dagar tas det upp 15st segelbåtar och 15 st motorbåtar, totalt 
30st båtar per dag. 

OBS! Vid båtupptagning skall det alltid medfölja minst två vuxna 
medhjälpare, inte barn. Vid båtupptagning med egen vagn kan/skall två 
båtägare samarbeta och hjälpa varandra. 

Anteckningslistor för båtupptagningsdagar finns uppsatta på Mölnviksvarvet 
fr.o.m den 31 augusti t.o.m den 15 september, då de tas ned för planering. 
Slutliga listor hängs upp den 21 september.  

Anteckningslistor till de två dagarna avsedda för båtägare med egen vagn 
kommer att hänga uppe ända till båtupptagningsdagen, då listan tas ned 
och används av traktor och kranförare. GBK förbehåller sig rätten att ändra 
dag och tid. Du som antecknat dig för båtupptagning, kontrollera på de 
definitiva listorna när du skall ta upp. Du som vill ta upp din båt utanför våra 
ordinarie tider, får själv ta kontakt med kran- och traktorförare samt erlägga 
en avgift på 650kr alternativt 850kr beroende på storlek på båt, egen vagn 
erfordras. 

KOM IHÅG: 

ARBETSPLIKT 

En arbetspliktssäsong 

i Mölnvik sträcker sig 

över höst/vår. 

Du som har både 

vinter- och sommar-

plats i Mölnvik skall 

göra två arbetsplikter 

per arbetsplikts-

säsong i Mölnvik. 

Du som endast har 

vinter eller sommar-

plats skall göra en 

arbetsplikt per 

arbetspliktssäsong i 

Mölnvik. 
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Mölnviksvarvet stänger den 29 oktober. 

OBS! båtupptagningshelger är bommen låst från sen fredag kväll till söndag eftermiddag då samtliga 
båtupptagningar är avslutade. Ingen fordonstrafik tillåts inom avgränsat område under dessa tider. 
Bommen låses och avspärrning sker även under dagar då båtupptagning pågår för båtägare med egen vagn. 

Båtbottentvätt 

Båtbottentvätten är nu färdiginstallerad och igångsatt. Följande tider kommer vi tvätten vara bemannad och 
medlemmar som önskar lära sig tvätten är då välkommen att tvätta sin båt. Det går också bra att närvara utan 
båt. Instruktioner hur båtbottentvätten fungerar kommer finnas på hemsidan. 

10 september   Start klockan 12.00  
22 september  Start klockan 12.00  
28 september  Start klockan 12.00   
29 september  Start klockan 12.00  
 
Det är endast tillåtet att tvätta båtar som uppfyller följande krav gällande båtbottenfärger, se nedan under 
rubriken båtbottenfärger. Båtar med följande bottenbehandling kan tvättas i båtbottentvätten. 

 Obehandlad botten 

 Epoxibehandlad botten 

 Botten målad med hård färg godkänd för ostkusten. 

Observera att det inte tillåtet att tvätta botten på båtar som står på land. 

Båtbottenfärger 

Enligt årsmötesbeslut skall klubben följa kommunens krav på miljöåtgärder, vilket innebär att mjuka/blödande 
bottenfärger INTE får användas. Båtägare måste nu i höst eller i vår, antingen låta bli att måla på någon ny 
bottenfärg(ni som idag har mjuka färger) eller byta till på ostkusten godkänd hård biocidfärg / hård giftfri färg 
eller bara använda epoxi. Silikonbaserad bottenfärg är ett mellanting, klubben rekommenderar medlemmarna 
att INTE använda denna typ av bottenfärg. Den är så hal att det är en ökad risk för olycka vid kran när båten 
sjösätts eller tas upp. 

Arbetsplikt på Mölnviksvarvet Hösten 2019 

5 september   kl.18.00 – 21.00     
11 september  kl.18.00 – 21.00   
17 september  kl.18.00 – 21.00   
19 oktober  kl.09.00 – 12.00   
26 oktober  kl.09.00 – 12.00   

Du som har både vinter- och sommarplats i Mölnvik ska göra två arbetsplikter per arbetspliktssäsong i Mölnvik. 
Du som endast har vinter eller sommarplats i Mölnvik, ska göra en arbetsplikt per arbetspliktssäsong i Mölnvik. 
En säsong sträcker sig över höst/vår. Du kan välja på någon/några av ovanstående 5 arbetspliktsdagar, 
alternativt någon/några av våra kommande arbetsplikter våren 2020.  

Observera dock att i Midsommarveckan 2020 debiterar vi dig som medlem 350:- per arbetspass som inte har 
genomförts. 

Arbetsplikt i Farstavikshamnen Hösten 2019  

Ingen arbetsplikt i höst i Farstaviken, då Värmdökommuns ombyggnation av området inte är klar än. 

Hamnen stänger 15 oktober, då ska alla båtar vara borta. 
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Miljöstation, Mölnvik  

Använd gärna vår miljöstation för oljor, bränsle, filter, sprayer. Läs på skyltarna som anvisar var du slänger 
vad. Kom ihåg att tomma plastdunkar som har innehållit exempelvis olja, slänger du i vår container. 

Miljöstation, Farstaviken  

Farstaviken har ingen egen miljöstation.  
Miljöfarligt avfall, oljedunkar, batterier m.m. lämnas t.ex till OK/Q8:s miljöstation i Gustavsberg. 

 

ÖVRIG INFORMATION 

Städning av varvs- och hamnområdet 

På våra arbetsplikter i Mölnvik genomför vi regelbundet kraftfulla städinsatser i avseende att rensa bort 
gammalt material, ställningar m.m. Du uppmanas att märka upp ditt material med namn och telefonnummer på 
sådant material som du skall ha kvar, allt annat material kommer obönhörligen att slängas.  

Efterlysning 

Vi söker även i år efter frivilliga båtupptagningsledare för segelbåtar. Du som tar på dig att leda ett pass, det 
där du tar upp din egen båt, får avräkna detta som en arbetsplikt. Tag kontakt med planbasen för segelbåtar 
eller notera dig på anteckningslistan för båtupptagningen. 

Vattentillgång 

Vatten kommer att finnas tillgängligt på varvsområdet till och med den 15 oktober i år, om ingen markfrost 
uppstår. I så fall stängs vattnet av tidigare. 
 
Rutin vid uppsägning av båtplats/medlemskap 
 
Sommarplats: 
Nyckel till respektive hamn skall återlämnas i samband med uppsägningen. Debitering av sommarplats 
fortskrider fram tills dess att nyckel har återlämnats till båtklubben och medlem är borttagen ur vårt 
platsregister.  

Kontaktuppgifter för uppsägning av sommarplats och återlämnande av nyckel; 
Mölnvik Lars Areflykt      08-570 262 70  070-715 70 08 
Farstaviken Kjell Sahlén     073-071 49 99 

Vinterplats: 
Uppsägning av vinterplats sker till din planbas i Mölnvik. Nyckel till varvet skall återlämnas i samband med 
uppsägningen. Debitering av vinterplats fortskrider fram tills dess att nyckel till varvet har återlämnats till din 
planbas och medlem är borttagen ur vårt platsregister. 

Kontaktuppgifter till planbas: 
Planbas motorbåt övre plan,    Sune Bodin    070-570 87 06 
Planbas motorbåt nedre plan, Håkan Wahlström  08-570 330 88  070-624 33 77 
Planbas segelbåtar,                 Per Strömqvist   073-526 00 53 

Medlemskap: 
Uppsägning av medlemskap sker till GBK medlemsansvarig. 

Kontaktuppgifter:  Kerstin Eriksson   070-820 85 51 
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KONTAKTPERSONER INOM GUSTAVBERGS BÅTKLUBB 

Styrelsen i Gustavsbergs Båtklubb (GBK) 

Carl Bildsten  Ordförande   570 216 46 070-329 29 09 
Kjell Sahlén  v. Ordförande           073-071 49 99 
Margit Strand  Kassör   570 261 69 070-782 29 55 
Göran Forsman vice kassör                 kassa@gustavsbergsbatklubb.se 070-496 19 93 
Stefan Johansson Sekreterare    070-640 26 60 
Fredrik Westin  Varvschef                         frippe.westin@gmail.com 076-631 33 78 
Jan-Åke Ström Klubbmästare    070-206 54 27 
Annika Andersson Miljöombud    072-322 51 20 
Lars-Anders Svensk Hamnchef    070-639 99 66 

Medlemsansvarig GBK 

Kerstin Eriksson Medlemsansvarig    medlem@gustavsbergsbatklubb.se 070 820 85 51 
     
Funktionärer på Mölnviksvarvet 

Fredrik Westin  Varvschef   frippe.westin@gmail.com 076-631 33 78 
Håkan Skogsberg Kran- o traktorförare   073-088 95 63 
Anders Persson Kran- o traktorförare                      anders@perssons.eu 070-513 56 08 
Joakim Schroderus Kran- o traktorförare   076-009 32 40  
Robert Eriksson Kran- o traktorförare   076-767 17 89 
Lars Bovin  Kran- o traktorförare   070-678 65 30 
Jerry Svedlund Kran- o traktorförare   073-988 76 32 
Hans Sjöberg  Traktorförare   570 309 19 070-227 86 83 
Sune Bodin  Planbas motorbåt övre plan   070-570 87 06 
Håkan Wahlström Planbas motorbåt nedre plan   070-575 53 08 
Per Strömqvist Planbas segelbåtar            per@stromqvist.se 073-526 00 53 
Kenneth Silversten Vattensystem och pump   070-605 52 11 

Funktionärer i Mölnvikshamnen 

Lars-Anders Svensk Hamnchef Mölnvik/Farstaviken  070-639 99 66  
Lars Areflykt       Hamnkapten Mölnvik  570 262 70 070-715 70 08 
 
Funktionärer i Farstavikshamnen 

Lars-Anders Svensk Hamnchef Mölnvik/Farstaviken    070-639 99 66       
Håkan Nordén  Hamnkapten Farstaviken         070-745 40 60 

 

 

 


