Välkommen in i klubben!
Vi hoppas ni ska trivas
hos oss

Adress: Båtsällskapet Arken
Skälby Gård, 196 93 Kungsängen
Telefon: 08-581 71510, svar på kanslikvällar. Se hemsidan
www.bsarken.se

Välkommen till
BS ARKEN

Här får ni en liten inblick i vad det
Innebär att vara medlem i
båtklubben

Nu när ni blivit medlemmar i BS ARKEN
behöver ni få information om vad som förväntas av er samt klubbens rutiner.
Som ny medlem är det mycket att komma
ihåg och det är lätt att missa information.
Undrar ni över något kan ni alltid maila till
kansliet eller komma på en kanslikväll.
Kansliets telefon svarar vi på när det är
kanslikvällar, övriga telenr se hemsidan
Information om arbetskvällar, tider och annat finns på hemsidan i kalendariet. Viktiga
datum och aktuell information får ni också i
ett nyhetsbrevet som skickas ut varje månad. Uppdatera därför alltid i SBU:s BAS
när ni byter mailadress.
Vi föredrar att ni har en privat mailadress
istället för jobbadress.

Känner ni att ni vill vara delaktig i
styrelse, kommittéer, arbetsgrupper
eller kan bidra med annat inom klubben
är ni välkomna.
Ni kan byta arbets-/vaktpass mot
annat arbete. Ex att göra dina arbetspass i kaféet eller arbeta på kajen vid
sjösättning och upptagning, sitta på
kansliet på kanslikvällar.
Ni kan också anmäla intresse för att sitta
med i styrelsen.
Detta att BS ARKEN är ett ideellt
”båtsällskap” (eller formellt en förening)
och inte en marina med anställd
personal, gör att verksamheten är helt
beroende av att alla medlemmar är med
och ”drar sitt strå till stacken”.
Det behövs alltid kunnigt folk som tycker
att det är kul att bidra med något.
Tillsammans gör vi BS ARKEN till en
levande båtklubb!

Bekvämligheter på klubben
Klubben har egna maskiner för lyft upp till ca 4
15 tons vikt. Detta gör att det är möjligt (efter
överenskommelse) lyfta
båten för tillsyn eller reparation under säsongen
om det skulle bli nödvändigt.
Hamnområdet är inhägnat och in/utpassering
sker genom grindar med elektroniskt
passersystem och grindkort med kod. Givetvis
finns bevakning.
Långtidsparkering, för bil vid längre båtsemestrar, finns på övre plan på vägen till kanslihuset.
Du, som medlem i BS ARKEN, har tillgång till en
medlemsverkstad inomhus för plastarbete, lackning, målning. Gnist/svets arbeten är förbjudna!
Mastskjul finns under tak och mastkran vid kaj.
Det finns även ett stort klubbhus, med fullt
utrustat kök, där det finns möjlighet att servera
ca 80 sittande gäster. Klubbhuset får
medlemmar låna kostnadsfritt för t.ex. fester och
tillställningar och andra privata fester.
Det finns ett stort sanitetshus med toaletter,
dusch, bastu och diskmöjligheter att tillgå för
alla medlemmar.

Båtsällskapet Arkens vision:
BÅTSÄLLSKAPET ARKEN skall skapa
förutsättningar för att medlemmar och
deras familjer skall uppleva båtlivet
som glädjefyllt, tryggt, utvecklande och
säkert.
Genom aktiviteter som främjar kamratskapet i klubben skapas och underhålls
en gemenskap som ligger till grund för
att vidmakthålla och utveckla klubben.
Ett medlemskap i BS ARKEN skall bidra
till ökad livskvalitet.

Trevligheter i klubben!

Stadgar och regler
När ni blir medlemmar i BS ARKEN får ni
ett häfte med våra stadgar. Dessa finns
även på hemsidan och där står det mesta
ni behöver veta om regler och annat.
Där står vad klubben förväntar av er och
alla andra medlemmar för att vi ska kunna fortsätta vara en fungerande

Vi har en del trevligheter för oss i klubben.
På sjösättningen och upptagning har vi ett
kafé där ni kan köpa mackor, korv, bullar, kaffe, läsk till en billig penning. På hösten finns
även soppa.
I maj/juni har vi en vårfest där ni kan lära
känna medlemmar och ha trevligt. Klubben
fixar grillar och fördrink. Ni tar med det som
ska förtäras. Ibland tar någon med sig gitarr
så det blir skönsång.
På vårfesten har vi även en ”loppis” där ni
kan köpa/sälja/byta grejer.
Midsommar och kräftfest på klubbholmen.
I september precis innan upptagningen har vi
en ”Höstfest” där vi äter god mat och dansar
till småtimmarna. Den festen betalar du en
billig summa för

Följer du inte reglerna riskerar du
rätten att ha en båtplats.

Båten måste ALLTID vara försäkrad. Både
då den står på land och ligger i vattnet.

Som medlem i BS ARKEN finns det en del
arbete som ska göras.

På våren vid sjösättning ska försäkringshandlingarna visas för kansliet. Som bevis
på att detta är gjort får ni ett båtmärke som
ska placeras synligt på båten.
Man ska kunna se märket från bryggan.

Arbetspass:
Som aktiv medlem gör du 3 arbetspass på
en säsong. Arbetspassen bokar du in på
SBU BAS

Detta gäller ALLA båtar, även jollar och
roddbåtar och båtar som står på land.
Ni får också ett runt märke att fästa på nyckelkortet. Det har ni som bevis att ni hör till
klubben när ni är inom området.
Vaggor, täckmaterial och annat märks
med medlemsnummer och telefonnummer på märkbrickor och lappar från
kansliet.

Vaktpass:
Alla båtar genererar 2 vaktpass. (Dessa
kan göras samtidigt i sällskap med någon
över 18 år). Innan sjösättning och efter
upptagning har vi en period då vi har vakter
hela dygnet. Övrig tid är det 2 vakter
kl.22.00-05.00.
Vaktpass kan bokas i januari-februari på
SBU:s hemsida i BAS. Som nybliven medlem tilldelas du en vakt och samma om du
själv inte bokat någon.
I kalendariet på hemsidan kan ni se tider för
arbetspass och när du kan boka vakttider.
Lösenord till bokning fås på kansliet eller
om ni mailar kansli@bsarken.se

Segling

Sjösättningsramp för självupptagare

Vi har en seglingssektion som arrangerar
segeltävlingar och annat som har med
segling att göra. Vem som helst kan vara
med på seglingarna.

Vi har en sjösättningsramp för de som sjösätter sina båtar själv. För att få tillgång till
rampen behöver du komma till kansliet och:
få nyckelkortet uppdaterat till rampen,

Har du ingen segelbåt kan du komma
med som ”gast” på någon båt.
Det finns information om segling på
hemsidan.

visa försäkringspapper på båten,
skriva på avtal om bottenfärger och
få båtkvittot.
Varje vinter avaktiveras nyckelkorten så
du behöver uppdatera kortet varje vår.

Klubbholmen N 59°28,9 O 17°34,8
Vi har en klubbholme som ligger vid Smidö och heter Grytholmarna. På ön har vi
bryggor runt om så det alltid ska finnas
en plats med lä.
Det finns grillplats med bord och bänkar,
vi har partytält så vi kan vara skyddade
mot regn och vind, vi har ett utedass och
en fantastisk vedeldad bastu. Ved till
bastun kan hämtas i lokalen under vaktlokalen. Nyckel till bastu köps på kansliet. En liten badvik för de små barnen
med sandstrand har vi också byggt.
Det brukar vara midsommarfirande där
och även kräftskiva. En segeltävling
”Kräftköret” brukar anordnas i samband
med kräftskivan där målgången är vid
klubbholmen.

Vi har en del avtal som du behöver få
information om och skriva under
EL, sladdar, kablar och laddning
Vi har elstolpar inom området och på
bryggor, men för att få använda dessa
behöver du skriva på ett ”El-avtal 1”.
För Elavtal 2: Du behöver ha speciella
kopplingar samt båtladdaren måste besiktas
av elansvarig. Detta kan göras på en arbetskväll av en arbetsledare.
Landavtal
Om båten inte ska sjösättas behöver du skriva på ett avtal om att stå kvar på land.
Båten ska då stå på ett sådant sätt att du
inte behöver flytta den under säsongen.
Hamnavtal
Om båten ska ligga kvar i sjön under vintern
behöver ni skriva på ett avtal även för det. Ni
behöver få reda på var båten kan ligga tryggt
för vindar och is.

Båtplats i sjön och på land
Båten, som är registrerad på er, får en
sjöplats i hamnen vid en brygga.
Där ska båten alltid ligga när den är i
hamnen.
Om ni byter båt behöver den nya båten
registreras på kansliet. Det är inte alltid
som du kan få en ny större/mindre plats
direkt. Ni behöver komma till kansliet och
ansöka om ny plats.
Ni får även en plats i ett kvarter på land
tilldelad. När det är sjösättning och
upptagning av båtar sker det kvartersvis
och ni förväntas vara närvarande och
vara aktiv tills ert kvarter är färdig med
arbetet. Tider för just ert kvarter kommer
finnas uppsatt under vaktlokalen.
Självupptagare får en plats tilldelad och
båten ska stå så den inte blockerar för
andra självupptagare.
Ekipaget får därför inte
vara bredare än 2,30m

Fakturor och betalningar
Vi försöker i möjligaste mån att maila ut
fakturor och information men det förutsätter
att ni har aktuell mailadress i SBU:s BAS
(sista betalningsdatumet meddelas i
fakturorna). Vid behov kan ni ändra mailadress i BAS. Vid utebliven betalning riskerar
du bli av med båtplatsen.
Medlemsavgiften kommer i november
Båtavgiften kommer i februari
BS ARKEN är en kontantfri klubb
Ni kan betala med kort eller swish.

Miljöpolicy

Nautisk kompetens

Vi som båtklubb måste följa alla miljölagar
för att få fortsätta med vår verksamhet.
Kommunen har strikta regler om hur vi ska
hantera avfall, gå tillväga med bottenmålning
mm och vi har byggt en miljöstation som ska
underlätta det arbetet.

Klubben strävar efter att alla ska ha nautisk
kompetens såsom förarbevis eller högre.

Båtsällskapet Arken, som verksamhetsutövare, skall se till att ingen inom klubben
sjösätter båtar nymålade med biocidfärger i
kommunen, oavsett om dessa under större
delen av seglationstiden ligger i saltsjön.
Båtar målade med TBT och biocidfärger
skall vara skrovrena senast 30 december
2020.
Arbete med sanering av båtar med TBT pågår .

När ni blivit medlem förväntas ni att visa
upp förarbevis inom 1 år.
Vintertid kan du gå kursen i klubbens regi
till ett fördelaktigt pris men du kan också
söka upp andra kurs-ställen och läsa
kursen.
Ni kommer att få en frågan om ni vill gå på
kurs när det blir dags.
De som redan har förarbevis ska visa upp
detta på kansliet.
Åtgärder OM du inte tagit förarbevis:
- inom ett år: Dubbel avgift för båtplatsen
- inom 2 år: Du förlorar båtplatsen

Förtöjning av båtarna
Båtarna ska alltid förtöjas på ett säkert sätt
så båten inte kan slita sig inom hamnområdet.
För att båt och bryggor inte ska ta skada
vid dåligt väder ska förtöjningen ha
fjädring som på bilderna nedan. Enkla karbinhakar är förbjudna.

BS ARKEN har en egen borrad brunn
för dricksvatten.
Det finns kranar på bryggorna så du kan
fylla på dricksvatten i färskvattentankarna.
Vi har även dusch- och diskmöjligheter i
miljöhuset.
På sommaren då det är varmt och torrt i
skog och mark behöver vi hushålla med
vattnet, inte ha kranarna på i onödan så
brunnen sinar.
Det finns även sjövattenkranar i landkvarteren för tvätt av båtar.

