
Nyhetsbrev Bs Arken 

sommar   2018 

Viktiga datum: 
19/6 kanslikväll, arbetskväll samt  

         information för nya medlemmar 

20/6 Onsdagssegling   

22/6 Midsommar på klubbholmen 

26/6 sista arbets– och kanslikväll  

innan semesteruppehållet!  

Kansliet öppnar igen 14 augusti 

8/8   Segeltävling på Näsfjärden 

11/8 segeltävlingen Kräftköret och  

        Kräftskiva 

14/8 Kanslikväll och arbetskväll  

15/8 Segeltävling på Näsfjärden 

21/8 Kanslikväll och arbetskväll 

21/8 Information för nya medlemmar 

22/8 Onsdagssegling 

28/8 kanslikväll och arbetskväll 

29/8 Onsdagssegling 

Klubbholmen! Det kommer göras en del 

arbeten på klubbholmen 30/6-1/7. Då kan 

det vara begränsningar att lägga till på bl.a. 

östra sidan av ön. 

Stölder: Det har varit en stöldvåg söder om 

stan där tjuvarna kommit sjövägen nattetid. 

Vi ber er alla att iaktta ökad vaksamhet om 

ni ser konstiga saker. Fråga efter medlems-

nummer, grindkort  el.dyl.  

Maila även kansli@bsarken.se   

Semesterstängt på kansliet! 

Tänk på att det blir semesterstängt på 

kansliet. Sista kväll för kansliet är  

tisdagen den 26/6. Passa på att göra 

alla dina ärenden innan dess. 

 

Vi öppnar igen i mitten av augusti. Ni 

kan alltid nå oss på kansli@bsarken.se 

om ni har akuta ärenden. 

Informationskväll för nya medlemmar 

Nu på tisdag 19/6 och tisdagen den 21 au-

gusti kl.18.30 i klubbhuset. Vi visar en Power 

Point och berättar om hur klubben fungerar 

och vad som förväntas av en ny medlem. In-

formationskvällen är obligatorisk för nya 

medlemmar och kan man inte komma på 

dessa datum kanske man komma i septem-

ber. Ni som inte varit på mötet får kallelse till 

nästa. Andra medlemmar får givetvis också 

komma om de vill. 

Båtmärket, det finns fortfarande en del 

båtmärken som inte hämtats ut på kansliet. 

Nu är det endast 2 kanslikvällar innan se-

mesterstängningen. Båtar, både på land 

och i vattnet, utan båtmärke kommer debi-

teras efter midsommar. 

OBS! Vi vet alla att det råder eldnings-

förbud i hela Stockholmstraktren just nu.  

Nu är det FÖRBUD mot engångsgrillar 

på Bs Arkens område samt på Klubbhol-

men så länge eldningsförbud råder. Vi 

har riktiga grillar vi kan använda på båda 

ställen. 



Seglingsprogram: 

20/6 Onsdagssegling samling 17.45 vid mastkranen 

Semester fram till 8/8 då tävlingarna börjar igen, information finns även på hemsidan. 

8/8   Näsfjärden start kl.19.00  

11/8 Arkens Kräftkör, samling kl.12.00 vid mastkranen 

15/8 Näsfjärden start kl.19.00  

22/8 Onsdagssegling samling 17.45 vid mastkranen 

29/8 Onsdagssegling samling 17.45 vid mastkranen 

Midsommar på klubbholmen 

Som vanligt firas midsommar på 

klubbholmen. Vi reser en midsom-

marstång, äter lunch gemensamt på 

dagen och grillar på  

kvällen. Är vädret bra  

har vi lite aktiviteter för stora  

och små.  

Kräftskiva samt segeltävlingen  

kräftköret 11 augusti 

Se information när  

vi närmar oss. Vi  

hoppas på bra väder 

så vi kan vara på  

klubbholmen 

Angående giftfria båtbottnar… 

År 2020 ska alla båtar vara giftfria. Vi har fått åläggande från kommunen och ska redo-

visa en plan på hur det arbetet fortgår. Vi har börjat med att mäta gifthalten på båtbottnar 

så vi ser vilka som är i risksonen. Detta arbete ska avslutas efter upptagningen då alla 

båtar står på land igen. Ni får mer info när vi mätt alla båtar och räknat om alla värden. Vi 

forskar också på vilket sätt som är säkrast att ta bort giftfärg. Blästring eller slipning på 

det gamla vanliga sättet är ej längre tillåtet. Nya arbetssätt är på gång. Vi har också dia-

log med andra båtklubbar hur de fortgår med miljöarbetet. Vi håller er informerade….. 

Boka in att vi avslutar båtsäsongen med ett olympiskt spel.  

                      22/9 kl.18.00 på Bs Arken 

             Vi serverar en god buffé och dansar natten lång,     

      släcker törsten i baren. Allt till humana priser. 

Mer information och hur man anmäler sig kommer i augusti. 

 

Höstfest med tema OS 


