
Rampen på era nyckelkort är  

avaktiverad!  

Anledning är att det är ny säsong och alla 

som tar upp sina egna båtar behöver 

komma till kansliet och visa upp försäk-

ringsbeskedet, få båtkvitto för 2022 och 

nyckelkortet aktiverat för säsongen.        

Vi aktiverar nyckelkorten först efter att 

båtavgiften är betald 

Viktiga datum: 

Mars 

14/3 bokning arbetspass på SBU startar 

16/3 Temakväll BS ARKEN 40 år 

16/3 Kanslikväll 18.30-20.30 

24/3 Eskaderträff kl.18.30 

30/3 Kanslikväll 18.30-20.30 

April 

5/4  Arbetskväll kl.18.30 

6/4  Kanslikväll kl.18.30-20.30 

7/4  Årsmöte kl.19.00 

12/4 Arbetskväll kl.18.30 

13/4 Kanslikväll kl.18.30-20.30 

18/4 sjösättningslistor sätts ut 

19/4 Arbetskväll kl.18.30 

20/4 Kanslikväll kl.18.30-20.30 

22/3 engagemang i klubben kl.19.00 

26/4 Arbetskväll kl.18.30 

Glöm inte att se till din båt!  

Vindar och nederbörd kan ställa till det. 

Ser ni någon båt som farit illa och täckställ-

ningen rasat eller annat kan ni maila 

kansli@bsarken.se så tar vi kontakt med 

båtägaren. 

 

Nyhetsbrev BS ARKEN 
     Mars 2022 

Boka arbetspass 2022 

Varje båt genererar 3 arbetspass per säsong. Dessa ska bokas in på SBU.  

Ni kan logga in er och boka arbetspass hemifrån. Man loggar in med bank ID eller sms-kod. 

Om det inte fungerar med bank ID kan det bero på att vi inte har era 4 sista siffror i person-

numret. Maila dem till kansli@bsarken.se så lägger vi in dem (länk till SBU finns på hemsi-

dan).  

Bokningen för arbetspassen startar 14 mars. Vi kommer skicka ut info innan det är öppet 

för bokning av arbetspassen.   

Förra året var det väldigt många som väntade med att boka in sina arbetspass till efter     

semestern vilket gjorde att arbetspassen inte räckte till för alla så tänk på att boka in vakter-

na i början på säsongen. OM ni inte kan komma till ett arbetspass är det viktigt att ni avbokar 

så någon annan kan få passet. Efter arbetspasset är det viktigt att ni anmäler er närvaro så 

ni blir avprickade. Kommer ni utan att vara inbokad får ni åka hem igen 

Årsmöte BS ARKEN 

       Kom och gör din röst hörd på BS ARKENS årsmöte  

       Torsdagen den 7 april kl.19.00 

       Viktiga beslut tas och du kan vara med och påverka.  

       Vi bjuder på kaffe och kaka. 

mailto:kansli@bsarken.se


Några viktiga ”kom ihåg” !  

 Det finns ett OCR-nummer på fakturorna för att underlätta faktureringen. Vi har gått 

över till bankgiro 5605-3465.  

 Eftersom fakturor skickas ut via mail är det viktigt att fakturor och brev från BS ARKEN 

inte hamnar i skräpposten. Kolla skräpposten och lägg BS ARKEN som säker 

adress. Kolla även så att vi har din aktuella mailadress. 

 

 Kansliet kommer ha öppet fler tillfällen i mars. Då det är många självupptagare 

som vill hämta båtkvittot kommer vi öka på kanslidagarna i mars. Se kalendariet på 

första sidan eller i kalendariet på hemsidan. 

 

 Om ni planerar att båten ska stå kvar på land efter sjösättningen behöver ni komma 

till kansliet och skriva på ett avtal och visa försäkring samt hämta båtmärket. 

Vill du engagera dig i klubben och kvitta mot arbetspass eller vaktpass? 

Då vi är en förening är vi beroende på att medlemmarna hjälper till att göra en bra och le-

vande båtklubb. Vi behöver folk som är villig att engagera sig som arbetsledare eller med 

det administrativa mm. Vi har många olika arbetsuppgifter och dessa kan kvittas med ar-

betspass och/eller vaktpass. Arbetsuppgifterna avgör hur mycket som kan kvittas. Vi ska ha 

ett möte där vi berättar vad vi har för olika arbetsuppdrag och vad det innebär. Ni kan ställa 

frågor och sen bestämma om ni är intresserad.  

Möte 22/3 kl.19.00 i klubbhuset. Maila intresse för mötet till kansli@bsarken.se  

 

Nu kan ni, inför jubileum-

såret, förbeställa kepsar, 

mössor, t-shirts, piketrö-

jor, collegetröjor och 

hoodies med klubbens 

logga. Färgerna kommer 

vara vitt och marin.  

Pris, provning och be-
ställning skall göras på 
kansliet. Provkläder finns 
i kanslihuset där finns 
även beställningssedel.  



 

 

Jubileumseskader 2022 
Kom med på vår jubileumseskader 
Ni är välkomna oavsett båttyp, motor eller 
segelbåt 
Intresseanmälan till e-post 
eskader2022@fripost.se 

Eskaderträff  24/3 Kl 19:00 
i klubbhuset, Kaffe serveras 
 
Antalet båtar begränsat till 8 -12  deltagande 
båtar. Vi planerar för eskadern  den 1 juli till 
den 4 juli och startar med ett skepparmöte 
klockan 10.00 den 1 juli på vår Klubbholme. 
Därefter med tre stop och en gemensam mid-
dag för att avsluta på Bryggholmen beroende 
på vind. Kostnaden/kölavgift för eskadern är 
150 kr. 

Barn och ungdomar 
 

Föräldrar till ungdomar passa på och skriv 
in era barn i klubben. Kom till kansliet och 
skriv i en ansökan. Då slipper era barn, 
när åldern är inne att skaffa egen båt, att 
betala inträdesavgiften på 4000 kr. 
 
Nu under jubileumsåret håller det på att 
skapas en ungdomssektion. 
Redan nu finns 12 st barn anmälda.  
 
Ett upptaktsmöte kommer att genomföras 
där vi samlas och går igenom upplägget 
Vi befinner oss nu i en intres-
sant utveckling av klubben 

Som medlem i BS ARKEN har vi rabatt  

på olika ställen. Visa upp nyckelkortet med 

årets märke. Nytt årsmärke med texten BS 

ARKEN finns att hämta på kansliet 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 8-581 654 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) 

 
Temakväll Sjökort, Sjösäkerhet och båthantering 16 mars kl.1830. 
 
Nu är det dags igen för en ny Temakväll i klubbhuset.  
Nyss hade vi utmärkta föredrag om att hyra båt i Kroatien och segling till Västindien, stort 
tack för detta. 
 
220316 kl 18.30 blir det Temakväll om nya sjökorten, sjösäkerhet och båthantering med 
föredrag av Jonas Ekblad. Jonas har lång erfarenhet inom dessa områden och anses av 
många vara en auktoritet i området. Vi börjar med vår enkla men trevliga pub och njuter av 
föredraget tillsammans. 
Varmt Välkomna 



Service av båtmotorerna 
 

Om ni tänker ta hjälp av firmor som kom-

mer till båtklubben för att serva era moto-

rer vill vi att ni maila kansliet och informe-

rar om ni själva inte kan vara med. 
 

Vilka firmor som erbjuder BS ARKEN ra-

batt ser ni på föregående sida 

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.  

 

Säger ni upp båten innan sjösättning 

behöver ni betala båtavgiften. Den 

återbetalas till er när båt och allt är borta 

förutsatt att det sker strax efter sjösätt-

ning. Dröjer det längre innan allt är borta 

återbetalas en del beroende på hur långt 

in på säsongen det är. 

 

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.  

 

Kom till kansliet och skriv på ett avtal om 

båten ska ligga kvar på land under som-

maren. 

Mätning av båtbotten och gifthalt. 
 

Vi har snart mätt gifthalten på alla båtar på BS ARKEN, endast ett fåtal är kvar som inom kort 

ska få besked om när dessa båtar ska mätas. Mätprotokollen ska skickas ut inom kort och 

det är en värdehandling den dagen man säljer sin båt.  

Efter det får medlemmarna själva ombesörja mätningar på ev. nya båtar. Man kan lämna in 

”skrap-prov” från båten för att få reda på vilka gifter som finns. På SBU (Svenska Båtunion-

ens hemsida) kan ni få information angående gifthalter på båtar. Ni kan även söka på ALS 

(som företaget heter) för inlämning av skrapprov från båtbotten om man är osäker på  

Länken till provskrapning:  
 
https://batunionen.se/miljo/batmiljo-for-batklubbar/skrapprov-metallanalys-av-batbottenfarg/ 

https://batunionen.se/miljo/batmiljo-for-batklubbar/skrapprov-metallanalys-av-batbottenfarg/


Vi skall fira 40 år Tillsammans 

  

I 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 festlig-

heter och i den här texten utvecklar vi våra ambitioner och förhoppningar lite fylli-

gare 

Firandet började redan i februari 

Den 16 mars blir det Temakväll om nya sjökorten, sjösäkerhet och båthantering med 

föredrag av Jonas Ekblad. 

Vid sjösättningens slut den 7 maj ordnar vi knytkalas med varma grillar, klubben bju-

der 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. Un-

der dagen, kl 10.00–15.00, 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 till-

sammans 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 septem-

ber 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 början av 

året 

Varmt välkomna 

Tillsammanskommittén BS ARKEN 



Segling på BS ARKEN 
Maj-September 2022 

Maj 14 Lidingö Runt LSS  

  18 Kvällssegling Arken Arr Arken   

  21 Ornö Runt   Lördag 

  24 Kvällssegling (Tisdag) Arken Arr Arken   

  28 Görväln Vårrace Arr Arken (Lasse) Lördag 

          

 Juni 1 Kvällssegling på Näsfjärden Arr Görväln (Leif)   

  4 Jungfrusundsregattan Arr EkBk Lördag 

  8 Kvällssegling på Näsfjärden Arr Görväln (Leif)   

  11 Arkens 40-års jubileumssegling Endast Arken Hela dan, Hamnen 

  15 Kvällssegling på Näsfjärden Arr Görväln (Leif)   

  22 Kvällssegling Endast Arken   

          

Juli 3 ÅF Gotland Runt   Start i Stockholm 

          

 Aug 10 Kvällssegling Arken Arr Arken Bestäms 22/6 

  13 Arkens Kräftkör? Ev 20/8 Endast Arken Bestäms 22/6 

  17 Kvällssegling på Näsfjärden Arr Arken (Ingvar)   

   24 Kvällssegling på Näsfärden Arr Arken (Ingvar) Temakväll Arken 

  27 
Görväln Cup Distans / Ärtskär 
runt Arr KBS   

  31 Kvällssegling  på Näsfjärden Arr Arken Ingvar   

          

Sep 3 Görväln Cup bana ev 27/8 Arr Görväln (Leif)   

  7 Kvällssegling Arken Arr Arken   

  
11, 
22 Höstrasta Arr SSS   

  14 Kvällssegling Arken Arr Arken   

  18 Görväln/Arken Höstrace Arr Ted   

 

Inför 2022 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) 

  

Seglings kommittén:  segling@bsarken.se  

Christer Sörving    0735-0379 02      segling@bsarken.se  

Nisse Olsson         0704-95 59 95     nils.olsson@onyxkok.se  

Lasse Sönnerfors  0705-90 04 09     lasse.sonnerfors@gmail.com  

  


