
Nyhetsbrev BS ARKEN 
September 2021 

Snart upptagning! 

 Särskild information om upptagningen kommer i eget infobrev. 

 Upptagningslistorna kommer sättas upp 18/9 på anslagstavlorna. 

 Nya medlemmar kommer att kallas till info-möte tisdag 21 sept. kallelse kommer  

        skickas till berörda. 

 Vet ni redan nu att ni ska sanera båten under vinterhalvåret eller inte ska sjösätta 

nästa vår ska ni maila slipbas@bsarken.se så båtarna kan placeras så de inte  

         behöver flyttas på till sjösättningen. 

 Caféet kommer endast vara öppet för kommenderade på upptagningen.  

         Viktiga datum 

15/9 kanslikväll 

18/9 upptagningslistor ut 

21/9 informationskväll inför upptagningen    

        nya medlemmar kl.19,00 

28/9 möte kommenderade kl.19.00 

29/9 kanslikväll 

2-3/10 upptagning 

6/10 kanslikväll 

24/10 arbetsdag kl.10.00 

 

ÅRSMÖTE 2021  

Nu hoppas vi på att det ska bli av och att inga nya restriktioner kommer. 
 

Årsmötet kommer hållas i  stora maskinhallen 
Torsdagen den 23 september kl.19.00 
Pga. restriktionerna är vi tvungna att begränsa deltagarantalet. Skicka mail 
till kansli@bsarken.se senast 19/9 om ni avser att komma till årsmötet. 
På mötet kan de som är intresserad beställa profilkläder. 

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 med. 

Mätning av gifthalten i båtbotten 
Efter upptagningen kommer alla kvarva-
rande båtar att mätas på gifthalter. Det kos-
tar 250:-/båt och man får ett intyg med mät-
resultatet. 
 
Vill ni göra ett arbetspass och hjälpa till 
med mätningen av båtarna ska ni maila 
slipbas@bsarken.se så får ni information 
om vad det handla om. Det behövs några 
som kan hjälpa till i arbetet med mätningen. 

Framtidsplaner…. 
 Arbete för att starta upp en ungdoms-

sektion pågår. 
 Enkät om hur vi kan utveckla klubben 

kommer under vinterhalvåret. 



Lite mer info…. 
 Nyckelkorten passar även till kanslihuset. 

 Ändring av inloggning på SBU. Nu loggar man in med bank id eller sms-kod 

 Vi har hastighetsbegränsning inom hamnområdet på 20 km/h 

 Klubbhuset är åter till utlåning. Ny klubbhusansvarig är Raija Fri. Maila 
raija.fri@telia.com eller kansliet om ni vill boka lokalen. 

 Ny ”Ö-fogde” (klubbholmsansvarig) på klubbholmen är Björn Ljungcrantz. 

 Det finns planer för utbildning på SBU Rorsmansmärke under 2022. är ni intresserad 
ska ni Maila till kanslichef@bsarken.se . (Rorsmansmärket innebär att lära sig hantera 
sin egen båt med olika manövermoment) 

 

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 300 kr hos Lasse fisk 

Br.Axelssons fisk i Kungsängen 

(Förhandling pågår med fler firmor) 

Ny båt eller större båt: 

Byter man till större båt eller köper en till 

är det inte säkert att det finns båtplats. Ni 

behöver göra en ansökan på SBU om 

större plats eller en till plats.  

Uppsägning av båtplats/

medlemskap 
Ni behöver komma till kansliet och skriva i 

en uppsägning. Vi behöver veta att båt 

och alla saker är borta innan vi skriver ut 

er. 

Telefontid på kansliet endast på kansli- 

kvällar 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. 

Fototävling tema ”Över okända vatten” 
Som vanligt har vi en fototävling där man 
kan ”vinna arbetspass”. På höstmötet 11/11 
kan medlemmarna rösta på bilderna. 
Maila dina högupplösta bilder till 
kansli@bsarken.se. 
Senast 5/11 vill vi ha era bidrag. 

mailto:kanslichef@bsarken.se


Vi skall fira 40 år Tillsammans 

  

Nästa år, 2022, fyller BS Arken 40 år och vi planerar för att fira tillsammans under 
hela året. 

 

Den 11 juni genomför vi den stora jubileumsfesten tillsammans i hamnområdet. Un-
der dagen planerar vi för öppet hus med en massa aktiviteter får barn, vuxna och 
inbjudna gäster. Under kvällen bjuder vi upp till middag med dans för klubbens 
medlemmar. 

 

Den 19 november blir det högtidsmiddag och dans tillsammans i en trevlig lokal i 
närområdet som avslutning på jubileumsåret. Platsen är inte bokad ännu. 

 

Under juli kommer vi att bjuda in till en Mälareskader för både motor och segelbåtar 
där vi tillsammans kan upptäcka nya vikar och vänner. 

 

Utöver de här tillfällena planerar vi för en mängd mindre aktiviteter, enligt nedan. 

 Om det blir is och riktig vinter hoppas vi på grillfest med iskunskap i mitten av 
februari. 

 I samband med sjösättning och upptagning tänkte vi ordna för lite enklare för-
täring tillsammans. 

 Vi hoppas även kunna medverka på Kungskalaset och Båtklubbarnas dag och 
kanske något mer evenemang under året. 

 Vi planerar även för ett antal tema/pubkvällar om båtlivet med möjlighet till ett 
glas öl eller två tillsammans under tidig vår och höst. 

 

Vi behöver din hjälp med utvecklingen, planeringen och i genomförandet för att det 
skall bli ett riktigt bra jubileum för alla. 

 

Arbetsmöten för planeringen av året genomförs: 

210920 kl 1830-2030 

211011 kl 1830-2030 

211101 kl 1830-2030 

                                  Varmt välkomna 

 



Segling på BS ARKEN 
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. 

  

När Var Typ Kommentar 

15/9 Arken Onsdags Arken 

18 eller Norrsundet Arkens  Arken + 

Seglingar i närområdet 

11-12/9 Höstrasta  

25/9 Fantholmsregattan 


