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Nyhetsbrev BS ARKEN 
Sommar 2022 

Juni 
7/6   Arbetskväll kl.18,30 
8/6   Kanslikväll kl.18,30-20,30 
8/6   Segling Näsfjärden 
11/6 Jubileumsdag BS ARKEN 40 år 
11/6 Jubileumssegling 
14/6 Arbetskväll kl.18.30 
15/6 Kanslikväll kl.18,30-20,30 
15/6 Segling Näsfjärden 
21/6 Arbetskväll kl.18,30 
22/6 Kanslikväll kl.18,30-20,30 
22/6 Segling BS ARKEN 
24/6 BS ARKEN 40 år, midsommar på klubbholmen 
28/6 Arbetskväll kl.18,30 
29/6 Kanslikväll kl.18,30-20,30 
30/6 Fakturor ut på uteblivna båtmärken 

Lite att tänka på under sommaren….  

Nu är sommaren här och snart semester. Kansliet kommer ha öppet juni ut sen är det  

semesterstängt 1/7-15/8. Ni kan alltid nå oss på mail eller telefon. Mailadresser och telefonnum-

mer till olika personer finns på hemsidan.  N 59° 28.122', E17° 40.913' (bsarken.se) 

  

På hemsidan finns även kalendariet och annan information om t.ex. seglingar mm  
 

Båtmärket ska sitta på båten väl synligt från bryggan. Båtar utan båtmärke kommer faktureras 

400:- efter midsommar. 

 

Långtidsparkering finns på den övre vägen där ni kan parkera om ni ska vara borta med båten i 

flera dagar. Ska ni bara ut med båten över dan eller kortare turer kan bilen stå på hamnplan. 

  

Båtklubben har egen brunn och vi behöver tänka på att stänga kranar och hänga upp 

slangar på rätt sätt. Det har hänt 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 

medför ”merjobb” för andra medlemmar då man måste ta med färskvatten hemifrån. 

Slangarna på bryggorna får inte användas till att tvätta båtar. 

Bryggvärdar: Från och med i sommar har varje brygga i hamnen en bryggvärd. Bryggvärdens 
uppgift är att vara en länk mellan dig som båtägare och styrelsen vad gäller sådant som rör ham-
nanläggningen. Mer information kommer att anslås på respektive brygga 
 
På Klubbholmen pågår just nu ett trallbygge som ska vara klart till midsommar. Innan det är 
klart behöver vi vara försiktiga så ingen skadas eller något går sönder. Bryggorna som tog stryk 
är till stor del lagade förutom de bryggor på norra sidan som fortfarande är avstängd för ankring. 
Arbete pågår för att fixa allt inför sommaren. 

Juli 

Semesterstängt 

Augusti 
10/8  Segling BS ARKEN 
16/8  Arbetskväll kl.18.30  
17/8  Kanslikväll kl.18.30-20.30  
23/8  Arbetskväll kl.18.30  
24/8  Kanslikväll kl.18.30-20.30 
24/8  Temakväll BS ARKEN 40 år 
30/8  Arbetskväll kl.18.30  
31/8  Kanslikväll kl.18.30-20.30 

https://www.bsarken.se/


Jubileumsdagen den 11/6 
Det kommer att vara aktiviteter hela dagen för både vuxna och barn. 
 
Dagen börjar med ”Öppet hus” för allmänheten kl.10.00. Det kommer finnas massor av akti-
viteter, försäljning av korv och kaffe mm. 

Schema för dagen ser ut som följer (med reservation för ändringar) 
 
Kl.10.00 öppet för allmänheten, alla attraktioner tillgängliga, femkampsprotokoll finns vid infodisken 
              Sjöräddningen och  Sjöpolisen anländer med båt (om de inte får en utryckningar) 
Kl.11.00 Välkomsttal från Kommunstyrelsens ordförande mm 
Kl.13.00 Brandkåren har uppvisning 
Kl.15.00 BS ARKEN stänger för allmänheten 
Det kommer hända en hel del annat som fiske,  
 
Bilder på några av ”attraktionerna”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basket 4 i rad                         Hoppborg                        Yxkastning                          Jättedart 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nattduellen                                        Hinderbana                                           Puben                                     
                                                                                                                                                       
Fortsättningen på dagen efter kl. 15.00  är endast för medlemmar: 
 
Kl. 15.00 Puben öppnar  
Kl. 18.30 Jubileumsfesten startar med välkomstdryck  
 
I partytältet serveras grillbuffé med dryck som vin, öl eller alkoholfritt.  
Meny: Lax, kycklinglårfilé, pulled pork, Libanesiska järpar, olika korvar, bönburgare, grillad  
halloumi, vegetarisk korv, grillat kött, massor med olika tillbehör, sallader och såser. 
 
Senare blir det dans till levande musik. Festen pågår till småtimmarna.  
Vädret ska bli bra. Har ni inte anmält er till kvällens fest har ni fortfarande en chans.  
  

Anmäl er med medlemsnr, antal vuxna och barn senast 4/6 till jubileumarken@gmail.com 

Det kostar 350:- för vuxna och 150:- för barn 

Anmälan är giltig när ni betalat till kontonummer: 65 27 33 - 7 

                                                                                                                    

Välkomna! 

mailto:jubileumarken@gmail.com


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. 
 

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 
 

- Vi har även15% rabatt på utvalda produkter 

hos Bollnäs bilvård Ange koden ARKEN15:  

https://www.bollnasbilvard.se/1412-arken  

 

Vi har bra priser på färg och tillbehör 
från www.de-ijssel-coatings.se beställning 
görs genom att maila till karl-Oscar.  
Medlemsnummer skall anges vid beställning-
en: 
 

 

(Förhandling pågår med fler firmor) 

info@de-ijssel-coatings.se 

I kanslihuset finns en hylla med pocketböcker. 

Ta gärna en pocketbok eller två om ni behöver 

sommarläsning. 

 Seglingssektionen  
har information om seglingar och vad som  
gäller under fliken medlemsgrupper/
seglingssektionen. 

Seglingssektionen (bsarken.se)  

Uppsägning av båtplats/medlemskap  

Om du vill lämna klubben måste du komma till kansliet och skriva i en uppsägning. Vi måste 

veta att båt och alla saker är borta från klubben innan vi skriver ut er. Så länge båten, pallmaterial 

mm är kvar på BS ARKENS område är man  aktiv medlem med allt vad det innebär.  

Byter man till större båt eller köper en båt till är det inte säkert att det finns plats. Ni ska göra 

en ansökan på SBU om större plats eller ytterligare en plats. 

Båtbyte/tilläggsbåt (bsarken.se)  

Kansliet semesterstängt 1/7-15/8 

Nu är det några kanslikvällar kvar innan se-

mestern så passa på att komma om ni har 

ärenden dit.  

Om ni behöver få tag på någon under semes-

terstängningen kan ni gå in på hemsidan.  

N 59° 28.122', E17° 40.913' (bsarken.se)  

Där finns telefonnummer och mailadresser. Ni 

kan också maila kansli@bsarken.se  

 

https://www.bollnasbilvard.se/1412-arken
http://www.de-ijssel-coatings.se/
mailto:info@de-ijssel-coatings.se
https://www.bsarken.se/medlemsgrupper/seglingssektionen/
https://www.bsarken.se/kansli/batbyte-tillaggsbat/
https://www.bsarken.se/

