
Nyhetsbrev BS ARKEN 
Sommar 2021 

BS ARKEN och Coronavirus  

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

minska risker för smittspridning av Covid 19! 

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 

Juni                                                                                           

22/6  Arbetskväll kl,18.30 

23/6  Kanslikväll kl.18.30-20.30 

30/6  Kanslikväll kl.18.30-20.30 

 

Juli semesterstängt 

  

Augusti   

17/8   Arbetskväll kl,18.30 

18/8   Kanslikväll kl.18.30-20.30 

24/8   Arbetskväll kl,18.30 

25/8   Kanslikväll kl.18.30-20.30    

29/8   Årsmöte kl.16.00 på hamnplan 

31/8   Arbetskväll kl,18.30 

Hushållssopor och grovsopor 

Vid miljöstationen har vi flera behållare för 

sopor. Grovsopor ska läggas i komprima-

torn och hushållssopor ska ligga i kärlen för 

hushållssopor. Viktigt att vi skiljer på kärlen 

och slänger soporna på rätt ställe!  

Kansliet semesterstängt! 
 

Snart dags för semesterstängt på kansliet. 
Onsdag 30/6 är sista kanslikvällen innan 
semesteruppehållet. Vi öppnar kansliet igen 
den 18 augusti. Ni kan alltid få tag på oss 
via mailen kansli@bsarken.se  

ÅRSMÖTE 2021  

Nu hoppas vi på att det 
ska bli av och att inga nya 
restriktioner kommer. 
 
Årsmötet kommer  
hållas på hamnplan  
Söndagen den 29 augusti kl.16.00 
 

En uppmaning 

BS ARKEN är en båtklubb som vi kan 
vara stolta över. Klubben är en ideell före-
ning som bygger på att alla hjälps åt. Vi 
försöker hålla ordning både i hamnen och 
på klubbholmen.  
 
Ser ni någon som glömt städa efter sig el-
ler någon som gör okloka saker, säg till 
dem eller maila kansliet så kan vi berätta 
för dem hur det ska vara och hur man ska 
göra. 



Lite att tänka på….  

Jollar som ligger i jolleställen ska ha jollemärket på!  
 
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 båtar kan lyftas i och ur 
sjön. Bilar som ska stå mer än ett par dagar ska ställas på långtidsparkeringen.  
Långtidsparkering finns på övre vägen. 
 
 

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 

Vi har hastighets-

begränsning inom  

hamnområdet på 20 km/h.  

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. 

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. 



Båtklubben har egen 

brunn och vi behöver 

tänka på att stänga kra-

nar och hänga upp 

slangar på rätt sätt. Det 

har hänt ett par gånger 

att brunnen sinat. Det 

har berott på att slang legat  i sjön med 

rinnande vatten eller att man inte stängt 

någon kran inne i sanitetshuset. Det med-

för ”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 informerar det om ni 

själva inte kan vara med. 

Påminnelse förarintyg! 

Medlemmar som kom med i klubben 2018  

behöver visa upp att de har förarintyg, alter-

nativt gå kursen för att slippa dubbel båtav-

gift. Ni har till september på er. 

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. 

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. Priser på kläderna finns på hemsidan. 

Första omgången beställningar kommer inom kort till kansliet så ni kan komma och hämta 

ut dem. De ska komma innan semestern 



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. 


