
Nyhetsbrev BS ARKEN 
Maj 2021 

Att tänka på inför sjösättningen 8/5 och 9/5 2021 

Även i år kommer sjösättning att vara lite speciell. Vi kommer inte att ha något kafé  

öppet på grund av situationen med Covid 19. (Kaféet är öppet endast för de kommenderade). 
 

Dessutom har sjösättningen förlängts till 2 dagar. Starttiderna har också ändrats för att und-

vika kö vid inskrivningen. Vi kommer även att ha maskiner som hjälper till med att flytta vag-

gorna.  

Tänk på att hålla avstånd till varandra. 

När ert kvarter är sjösatt och klart vill vi helst att ni avslutar dagen inom hamnområdet , 
detta för att minska ansamling av medlemmar.  
Ni skall  vara i kvarteret 30 minuter före angiven tid för avprickning. 
 
Materialgården är rensad på omärkt material.  
Tänk på att allt material som ligger på materialgården ska märkas med 2021!  
Lappar och penna finns i gröna kuren.  
 
Glykol från båtmotorerna ska läggas i kärlen för glykol vid miljöstationen. Glykol får inte 
tömmas ut på hamnplan eller i sjön! 
 
Hamnplan är STÄNGD för bilkörning under sjösättningshelgen 7/5-9/5 

BS ARKEN och Coronavirus  

BS ARKEN fortsätter följa myndigheters råd kring hur vi ska agera för att minska     

risker för smittspridning av Covid 19! 

Säsongen har börjat och verksamheten på BS ARKEN i full gång med öppet på kansliet,  

vakter, arbetskvällar mm. Vi är utomhus så mycket det går och tränger inte ihop oss. Man får 

ta ett kö-nummer och vänta utanför kansliet på sin tur. Vi ropar in er när det är er tur.  

Vi har begränsat antal som kan komma på arbetspassen. Är listan full ett datum får man 

boka in sig på en annan dag. Kommer man utan att ha bokat in sig får man åka hem igen. 

Viktiga datum 

Maj                                                                    Juni                         

8-9/5 Sjösättning                                              1/6   Arbetskväll kl,18.30 

11/5 Arbetskväll kl.18.30                                  2/6   Kanslikväll kl.18.30-20.30 

12/5 Obs! Kansliet är stängt                          8/6   Arbetskväll kl,18.30                    

18/5 Arbetskväll kl,18.30                                  9/6    Kanslikväll kl.18.30-20.30 

19/5 Kanslikväll kl.18.30-20.30                        15/6   Arbetskväll kl,18.30 

25/5 Arbetskväll kl,18.30                                 16/6   Kanslikväll kl.18.30-20.30 

26/5 Kanslikväll kl.18.30-20.30                          



Att tänka på efter sjösättningen  

Jollar som ligger i jolleställen ska ha jollemärket på senast 31/5.  
 
Material som ligger i slänter och på andra ställen ska tas bort före 31/5 
Gäller även för självupptagare.  
 
Båtmärket ska sitta på båten. Båtar utan båtmärket  kommer faktureras efter midsommar. 
 
Förtöjning Båtarna ska ha rätt förtöjning. Det måste sitta någon form av ”fjädring” på tam-
parna så inte båt och bryggor skadas om det blåser eller går vågor. 
 
Parkering på kajerna är inte tillåtet. Kajerna behöver vara fria så båtat kan lyftas i och ur 
sjön. De behöver även vara framkomliga för de som ska masta på båtarna. 
 
Master: Det finns säkerhetsanvisningar vid mastkranen som behöver följas.  

När ni åker fram till mastkranen ska masten vara klar att sättas på så det inte blir onödiga 

väntetider. Tänk på att inte låta masterna bli liggande länge på hamnplan. Master i mast-

skjulet ska alltid vara märkta med ett mastmärke där det står medlemsnummer 

Som medlem i BS ARKEN har vi rabatt  

på olika ställen. Visa upp nyckelkortet 

med årets märke. Nytt årsmärke med tex-

ten BS ARKEN finns att hämta på kans-

liet. 
 

15% på Gundes färg i Jakobsberg 

10% på Martec (Marinspecialisten) i Kista 

10% på Svenska Sjö  

25% på IF och även procent i en del   

        andra försäkringsbolag om man  

        uppger BS ARKEN som  

        hemma hamn. 
 

Vi har även en viss procent på firmor som 

har hand om konservering och service: 

- Outboard Service AB 

- BS Marin och  

- Kallhälls Marin & Motor AB 
 

Berätta att ni kommer från BS ARKEN 

och visa medlemsmärket. 
 

Arken medlemmar får även rabatt med 

10% på köp över 200 kr hos Lasse fisk 

Br.Axelssons fisk i Kungsängen 

(Förhandling pågår med fler firmor) 

Hastighetsbegränsning på hamnplan! 

Tänk på att det är hastighetsbe-

gränsning 20km/h inom hela 

hamnområdet.  

ÅRSMÖTE 2021  

Det brukar vara ett årsmöte i mitten av 

mars. Eftersom pandemin fortsätter flyttar 

vi årsmötet framåt. Ni får inform-

ation när vi vet mer hur restrikt-

ionerna blir. 

XRF Mätning utförd på 106 båtar resten 
ska mätas efter upptagningen. Det kostar 
250:-/båt och man får ett intyg med mätvär-
det.  

Bryggvärd! 

Är du intresserad av att bli bryggvärd för 

bryggan din båt ligger på?  Vad det innebär 

att vara bryggvärd är under arbete. 

Maila hamnkapten@bsarken.se om ni är 

intresserad. 



Båtklubben har egen brunn och vi behö-

ver tänka på att stänga kranar och hänga 

upp slangar på rätt sätt. Det har hänt ett 

par gånger att brunnen sinat. Det har be-

rott på att slang legat  i sjön med rinnande 

vatten eller att man inte stängt någon kran 

inne i sanitetshuset. Det medför ”merjobb” 

för andra medlemmar då man måste ta 

med färskvatten hemifrån. 

Service av båtmotorerna 

Om ni tänker ta hjälp av firmor som kommer till 

båtklubben för att serva era motorer 

vill vi att ni maila kansliet och infor-

merar det om ni själva inte kan vara 

Påminnelse förarintyg! 

Medlemmar som kom med i klubben 2018  

behöver visa upp att de har förarintyg, alternativt 

gå kursen för att slippa dubbel båtavgift.  

Arbetspass 

Bokning av arbets-/städpass. 3 arbetstill-

fällen/båt ska göras under en säsong och 

dessa ska bokas på SBU. Kommer man 

utan att ha bokat får man åka hem igen. 

Har man svårt att boka in kan man komma 

till kansliet så hjälper vi er. 

Fester Klubben arrangerar inga fester i 

dagsläget. Midsommar kan man fira på 

klubbholmen ändå. 

Telefontid på kansliet endast onsdagar 

kl.18.30-20.30 

Behöver ni komma i kontakt med oss andra tider 

kan ni maila kansli@bsarken.se så hör vi av 

oss. 

Ny båt eller större båt: 

Byter man till större båt eller köper en till är 

det inte säkert att det finns båtplats. Ni be-

höver göra en ansökan på SBU om större 

plats eller en till plats.  

Uppsägning av båtplats/medlemskap 

Kom till kansliet och skriv i en uppsägning. 

Profilkläder för BS ARKEN 

Nu kan ni beställa kepsar, mössor, t-shirts, piketröjor, collegetröjor och hoodies med klub-

bens logga. Färgerna kommer vara vitt och marin. Nedan kan ni se några exempel 

Pris, provning och beställning skall göras på kansliet under kanslikvällarna och på sjösätt-

ningen 



Segling på BS ARKEN 
Maj—september 2021 

Inför 2021 gäller följande: 

1. Fasta startbojar kommer att ligga utanför hamninloppet under hela säsongen 

2. Vi kommer att följa Svenska seglarförbundets regler ang. kappsegling, SRS-tal eller eget  

      mätbrev. 

3.   Minst antal deltagare för att genomföra seglingen, 2 båtar 

4.   Mätetal enligt Shorthanded vid färre än 3 i båten (1-2 pers) 

Vi söker medhjälpare till kappseglingarna, kontakta någon i seglings-kommittén. 

Månad Datum Var Typ Kommentar 

Maj 19 Arken Onsdagssegling Arken 

  26 Näsfjärden Onsdagssegling SSG arrangerar 

  29 Arken Vårracet Arken + SSG, SSG Arrange-

rar 

Juni 2 Näsfjärden Onsdagssegling SSG arrangerar 

  9 Näsfjärden Onsdagssegling SSG arrangerar 

  16 Arken Onsdagssegling Arken 

Juli  Semesteruppehåll 

Aug 11 Näsfjärden Onsdagssegling SSG, Arken arrangerar 

  14 Arken Kräftköret Kräftskiva??? 

  18 Näsfjärden Onsdagssegling SSG, Arken arrangerar 

  25 Näsfjärden Onsdagssegling SSG, Arken arrangerar 

  29 Lambaröfjärden Görväln Cup SSG GC Distans och Ärtskär 

runt 

Sep 1 Arken Onsdagssegling Arken 

  4 Näsfjärden SSG, Görväln 

Cup 

SSG, Bankappsegling 

  8 Arken Onsdagssegling Arken 

  15 Arken Onsdagssegling Arken 

  19 Norrsundet Arken Höstrace Arken + SSG, Arken arrange-

rar 

Seglingar i närområdet 

Maj 8 Lidingö Runt   "Shorthanded" 

Maj 22 Ornö Runt     

Maj 19 Jungfrusundsregattan     

Juli 4 ÅF Gotland Runt     

Aug 21 Sthm Segelklubb Jubi-

leumsregatta 

    

Sep ?? Nynäshamns Skär-

gårds Cup 

  Ev inställd 

Sep 11-12 Höstrasta     

Sep 18 Lidingö Runt     

Sep 25 Fantholmsregattan     


