
Vakt och arbetspass 2022 

Varje båt genererar 2 vaktpass och 3 

arbetspass per säsong. Dessa ska bo-

kas in på SBU. Det gäller även arbets-

passen! 

Den 17/1 läggs vaktlistan ut på SBU 

och ni kan då logga in er och boka vakt 

hemifrån. Man loggar in med bankID eller 

sms-kod. Om det inte fungerar med 

bankID kan det bero på att vi inte har era 

4 sista siffror i personnumret. Maila det 

till kansli@bsarken.se så lägger vi in det 

(länk till SBU finns på hemsidan). 

Vaktlistan kommer vara öppen för       

bokningar fram till 28/2-2022  sen stängs 

bokningen och de som inte bokat in vakt 

blir tilldelad vakter.  

Arbetspassen kommer också att bokas 

in på SBU. Ni ska boka alla 3 arbetspass 

via SBU. Bokningen för arbetspassen 

startar i mars. Vi kommer skicka ut info 

innan det är öppet för bokning av arbets-

passen (Kommer ni till arbetskvällen utan 

bokning får ni åka hem igen). 

Kurser i vinter 

Vi planerar för kurser i förarintyg i januari och 

kommer skicka ut information när det är dags 

att anmäla sig. 

Viktiga datum: 

12/1-2022 kanslikväll  kl.18.30-20.30 

17/1-2022 vaktlistan läggs ut på SBU 

24/1-2022 ev. kursstart 

31/1-2022 sista dag för motioner till årsmötet 

2/2-2022 kanslikväll 18.30-20.30 

10/2-2022 Årsmöteshandlingar läggs ut i 

kanslihuset 

12/2 Tema Vinterdag  

15/2 Fakturor båtavgiften skickas ut 

23/2 Temakväll på BS ARKEN 

28/2-2022 Vaktlistan STÄNGS på SBU 

2/3-2022 Kanslikväll kl.18.30-20.30 

10/3-2022 Årsmöte 

Kom till båtklubben och se till din 

båt ibland. Vindar och nederbörd kan 

ställa till det. Ser ni någon annans båt 

som farit illa och täckställningen rasat 

eller annat kan ni maila 

kansli@bsarken.se så tar vi kontakt 

med båtägaren. 

 

 

 

Rampen! 

Efter nyår avaktiveras rampen på era 

nyckelkort. Anledning är att det är ny 

säsong och alla som tar upp sina egna 

båtar behöver komma till kansliet och 

visa upp försäkringsbeskedet, få båt-

kvitto för 2022 och nyckelkortet aktiverat 

för säsongen. 

 

Nyhetsbrev BS ARKEN 
     December 2021 

God Jul och Gott Nytt år 

Önskar BS ARKEN 
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Profilkläder BS ARKEN 

Nu kan ni, inför jubileumsåret, förbeställa 

kepsar, mössor, t-shirts, piketröjor, colle-

getröjor och hoodies med klubbens logga. 

Färgerna kommer vara vitt och marin.  

Pris, provning och beställning skall göras 

på kansliet under kanslikvällarna. 

 

 

Service av båtmotorerna 

Om ni tänker ta hjälp av firmor som kom-

mer till båtklubben för att serva era motorer 

vill vi att ni maila kansli@bsarken.se  

och informerar det om ni själva inte kan 

vara med. 

 

Sanering av båtbottnar! 

Ni som tänker påbörja sanering av båt-

bottnar med skrapa eller på annat sätt 

ska kontakta klubbens miljöansvariga 

innan arbetet startar för att få en ge-

nomgång av vad som gäller. 

Det är stränga miljökrav vid saneringar. 

Inget gift får slippa ut på hamnplan eller 

skada er som sanerar.  

Kontaktpersoner: 

Julle Bernström 070-835 83 05 

Anders Rengius 070– 440 11 30 

Uppsägning av båtplats/medlemskap  

Ni behöver komma till kansliet och 

skriva i en uppsägning! Vi måste veta 

att båt och alla saker är borta från klub-

ben innan vi skriver ut er. Så länge bå-

ten, pallmaterial mm är kvar på BS AR-

KENS område är man  aktiv medlem 

med allt vad det innebär. Vi måste ha 

dessa regler då det visat sig att vi fått ta 

hand om både båtar och pallmaterial när 

folk sagt upp sina båtar. 

Ny båt eller större båt 

Byter man till en 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.  

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 efter nyår. 
 

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. 
10% på Mekonomen Bilverkstad Kungs-  
         Ängen, Johan Lindroth .ring  
         08-581 654 40 
10% på köp över 300 kr hos Lasse fisk  

        Br.Axelssons fisk i Kungsängen 

 
 

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. 

(Förhandling pågår med fler firmor) 
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Vi skall fira 40 år Tillsammans 
  

Nästa år, 2022, fyller BS Arken 40 år och som ni nog har förstått nu så vi planerar 
för att fira tillsammans under hela året. I kalendern ligger alla viktiga datum för 
våra festligheter och i den här texten utvecklar vi våra ambitioner och förhopp-
ningar lite fylligare 

Vi börjar redan den 12 februari med en vinterdag, förhoppningsvis på isen, med 
iskunskap, isvaksbad, ärtsoppa och korvgrillning. 

Den 23 februari kl 18.30 blir det första Temakvällen med pub under temat ”segla 
i okända vatten” separat inbjudan är redan ute. 

Den 16 mars blir det Temakväll om nya sjökorten, sjösäkerhet och båthantering 
med föredrag av Jonas Ekblad. 

Vi sjösättningens slut den 7 maj ordnar vi knytkalas med varma grillar, klubben 
bjuder på välkomstdrink och alla tar med vad de vill äta och dricka i övrigt.  

Den 20 maj kör vi en temakväll med pub med inbjuden meteorolog som ger oss 
djupa kunskaper i vädret.  

Den 11 juni genomför vi den stora Jubileumsfesten tillsammans i hamnområdet. 
Under dagen, kl 1000–1500, planerar vi för öppet hus med en massa aktiviteter 
för barn, vuxna och inbjudna gäster. Under kvällen bjuder vi upp till middag med 
dans för klubbens medlemmar. 

Mälareskadern går av stapeln den 1–4 juli för både motor och segelbåtar där vi 
tillsammans kan upptäcka nya vikar och vänner. En första eskaderträff genomförs 
redan 24 mars, se separat inbjudan i Bullentinen.  

Under hösten har vi planerat in tre tillfällen för temakvällar 24 augusti, 21 sep-
tember och 19 oktober och har en del idéer om innehåll men tar gärna emot era 
förslag på innehåll. 

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

Vi behöver fortsatt din hjälp med utveckling, planering och i genomförandet, för 
att det skall bli ett riktigt bra jubileum för alla och återkommer med detaljer i bör-
jan av året 

Varmt välkomna 

 

Tillsammanskommittén BS ARKEN 


