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Formannen har ordet

Havnesjefens hjørne

Nå nærmer det seg sesongen for vinteropplag av båten.
Det er noe vemodig ved det. For mange - inkludert meg
selv - deles året inn i tiden før og etter vinteropplaget.
Denne sommeren har vært i overkant regnfylt. Yr.no
supplert med gamle jærtegn, har vært god å ty til for å
planlegge båtturer. Men, å kjenne duftene fra den våte
vegetasjonen på land - etter at regnet har fosset ned og
solen så vidt har kommet frem – er en herlig opplevelse.
Det er nå ca. 1 år siden foreningen inngikk kontrakt med
Ståle Lagesen Vakt og Vedlikeholdservice. Ordningen
med en egen driftssjef har fungert veldig bra. Ståle er i
praksis blitt foreningens ansikt utad. Når man er i havna,
møter man en hjelpsom person, og det er stadig
medlemmer og andre i klubbhuset for å få assistanse og
informasjon. Det er nå inngått en ny kontrakt med firmaet
frem til 15. oktober 2012.
Friluftsetaten i Oslo kommune, nå en del av
Bymiljøetaten, hadde lagt opp til at Bøyehavna og vår
forening skulle tilrettelegge for et miljøanlegg i havna - i
praksis plassere en miljøcontainer der. Vi sendte i den
forbindelse et brev til kommunen der det ble redegjort for
det vi anså for å være et reelt behov for plassering av
miljøfarlig avfall i havna. Etter at kommunens
representanter hadde vært på befaring, endte det opp med
at kommunen utplasserte en mindre enhet til miljøavfall,
en såkalt ”blå sandkasse”, utenfor klubbhuset.
Naboforeningen har som tidligere nevnt hatt kontakt med
aktuelle myndigheter for å få til en ordning slik at helt
nødvendig bruk av biler på veien langs Frognerstranda til
foreningenes klubbhus, kan tillates. Saken er fortsatt
utfordrende, og utfallet er åpent.
Vedlikehold av bryggeanlegget er et viktig anliggende for
styret, og det vil skje i prioritert rekkefølge som beskrevet
av havnesjefen.
Karenslyst Båtopplag forsøkte i våres å få til en dugnad,
uten å få ”napp”. Vi som er brukere av denne
opplagsplassen, bør støtte opp om tiltak som dette og vise
at vi verdsetter denne tomten til opplagsformål. I avisene
ser vi at en del politikere, utbyggere m.fl. er utrettelige når
det gjelder å komme med forslag til alternativ bruk av
området.
Dere kan smile, men styret har så vidt begynt å tenke på
foreningens 100 års jubileum i 2017. En del av
medlemmene, antagelig særlig de eldre - har historier,
fotografier mm som de forhåpentligvis kan bidra med.
Kanskje kan det bli en bok ut av det. Ellers ønsker jeg dere
velkommen til høstdugnaden 15. oktober. Signe B. Moe

Sommeren” om vi kunne kalle den det er passert, og det er
på tide å tenke om man skal ha båten på land eller i
vinter/boblehavn.
Sommerhavnen har fungert utmerket uten noen store
problemer. Så vidt meg bekjent har det heller ikke denne
sesongen blitt meldt noe tyveri fra båter i havnen, stor takk
til driftsjef/dagvakt og medlemmer på nattevakt.
Vinterhavnen er utvidet med brygge nr 2 og er klar til
bruk. I disse dager blir brygge 1 og 2 forsterket med flere
moringer og nye kjettinglenker. De resterende bryggene
står for tur i 2012 og 2013.
Vi har nå god kapasitet i vår vinterhavn og har informert
andre foreninger i Oslo og omegn at vi har ledig kapasitet.
Kjenner våre medlemmer noen som ikke har ordnet plass
til båten i vinter, kan vi kanskje hjelpe til med dette.
Husk! Vinter/boblehavn er et billigere alternativ enn
opplag på land.
Dere som skal ligge i vinterhavn, ber jeg om å sette lapp
på båten med navn og telefonnummer. Da blir det lettere å
få kontaktet dere om noe skulle skje.
Vi minner om at strømforbruk inntil 150w er inkludert i
leien, og strømforbruk over dette blir stipulert ved måling.
Samtidig må alle som er tilkoblet strøm, ha ledning og
kontakter tilpasset vår standard uten skjøter og plastposer.
Tilkoblinger med avvik vil bli koblet fra!
Tildeling av båtplasser for 2012 gjøres i vintersesongen.
Søkere med ansiennitet fra 2008 eller lengre står for tur.
Søknaden sendes til foreningen innen 15/11. Husk det må
også søkes om man ønsker bytte av plass. Det er fortsatt
noen søkere fra 2006 som ikke ble tildelt plass i 2011
grunnet enorm søkegruppe på plasser mellom 2,5 til 3,5m,
noe som var helt motsatt i 2010.
Husk å fortøye båten med ekstra fortøyning for høst- og
vinterstormer!
Se etter båten din så ofte du kan!
Tenk miljø under vinterkonservering, bruk miljøstasjoner
for spesielt avfall!
Med ønske om en fin båthøst, varm vinter og et
problemfritt opplag!
Tore Kløvstad, havnesjef
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Driftssjefens hjørne
På tampen av sommersesongen vil jeg takke alle medlemmene som har utført sine vakter i båthavna. Det at så mange skriver
seg på vaktlista innen fristen 15. mai, gjør jobben mye lettere for oss som administrerer vaktordningen. Jeg vil også i vinter ha
daglig tilsyn med boblehavna. De nye kompressorene har fått tilkoplet en luft-avfukter og håper således å unngå mye av de
problemene forrige vinter skapte med isdannelse i luftslangene.
Vintersesongen i havnen er fra 20. oktober til 20. april.
Kontaktinfo, helst på mail til:
dagvakt@skarpsnobaatforening.no

Mobil/SMS 45208666

Viktige/frister datoer:
15. oktober:
Høstdugnad, oppmøte kl 10:00
15. november: Frist for å søke båtplass og bytte av plass
Drifssjefen minner om følgende:
Vinteropplag på Karenslyst:
http://www.slippen.org
Husk å bestille opptakstime innen 1. oktober! Prøv gjerne den nye internett-bestillingen på www.slippen.org. Følg
bruksanvisningen: http://filer.next-com.no/users/8/files/Nettbestilling-v2.pdf (passord er ikke i bruk)
Opptrekket foregår i tiden 1.9 til 31.10.
Det er viktig at det gule baugmerket, som fulgte med opplagsgiroen, limes på oppunder fenderlisten i baugen på båten før
opptrekk.
Dersom du ikke har hatt opplag på Karenslyst tidligere, bør du lese gjennom reglementet for Karenslyst på forhånd. Du finner
dette på www.skarpsnobaatforening.no
Bommen på Sjølyst/Karenslyst er i vinterhalvåret permanent stengt. For å komme inn på området, trenger man et bomkort som
kan kjøpes av Slippformann Nils Elnes, eller av dagvakten i havna. Kortet koster kr. 300,- (mulig ny pris).
Vinterhavn:
Boblehavnen starter 20. oktober og avsluttes 20. april.
De som ikke har bryggenøkkel, må henvende seg til Dagvakten senest 15. oktober.
De som ikke har ligget i boblehavnen tidligere, bør lese om dette i foreningens vedtekter som finnes på
www.skarpsnobaatforening.no
Betaling av Årskontingent:
NB! Det er en del medlemmer som ikke har betalt årskontingent for 2011. Disse vil bli strøket som medlemmer dersom
ikke betalingen er foreningen i hende innen 1. oktober.

Prisliste Karenslyst Båtopplag
Vinteropplag Medlemmer
Vinteropplag Fremmede
Sommeropplag Medlemmer
Sommeropplag Fremmede
Sommeropptrekk Medl. < 36 fot
Sommeropptrekk Medl. > 36 fot
Sommeropptrekk ikke medl. < 36 fot
Sommeropptrekk ikke medl. > 36 fot
Flytte båt i vinteropplag etter 10.mai
Medlemmer:
Vinteropplag ikke sjøsatt innen 1.juni.
På nedre området innen 20.mai.
Ytterst på en rekke innen 1.mai.
Fremmede:
Vinteropplag ikke sjøsatt innen 1.juni.
På nedre området innen 20.mai.
Ytterst på en rekke innen 1.mai.
Bombrikke
Utsett av båter fra lastebil
Båt opp for spyling, Medlemmer
Båt opp for spyling, Fremmede
Boblehavn
Bryggekontingent
Obligatorisk kontingent første år.

115
230
4.000
8.000
1.500/ 500
2.000/ 500
2.000/1000
2.500/1000
1.500

Pr. kvm
Pr. kvm
20.6-15.9
20.6-15.9
Uke 1 / 2
Uke 1 / 2
Uke 1 / 2
Uke 1 / 2
Pr. flytt

Min. 21 kvm = 2300
Min. 21 kvm = 4830
Opplag etter 20.6
Opplag etter 20.6
Pr. påbegynt uke
Pr. påbegynt uke
Pr. påbegynt uke
Pr. påbegynt uke

100

Pr. dag

1.6 – 20.6
20.5 – 20.6
1.5 – 20.6

200

Pr. dag

1.6 – 20.6
20.5 – 20.6
1.5 – 20.6

300?
500
500/300
800/300
2.500
4.000
1.000

Pr. sesong
Pr. sesong

Henger i trucken/Skraping
Henger i trucken/Skraping
25.okt – 20.april + strøm
1.juni – 15.september
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Styremedlemmer/kontaktpersoner 2010:
Formann:
Viseformann:
Havnesjef:
Sekretær:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Signe B. Moe
Roger Borge
Tore Kløvstad
Ellen Heli Lomsdalen
Bjørn-Tore Lorentzen
Arne Nord
Rune Mora

Bjørn Farmannsgt. 11 B
Lindebergvn. 53A
Bølerlia 129
Olav Aukrusts v 44 H
Granebakken 90
Bryggekanten 6E
Øyerenvn. 87C

0271 Oslo
1069 Oslo
0689 Oslo
0785 Oslo
1284 Oslo
1531 Moss
1911 Flateby

99 58 75 88
90 78 60 15
91 64 20 50
47 28 75 08
98 28 11 52
93 29 81 81
92 88 31 65

Driftssjef:

Ståle Lagesen

Postb. 147 Skøyen

0212 Oslo

45 20 86 66

e-post: dagvakt@skarpsnobaatforening.no
Skarpsno båthavn, klubbhuset:

22 44 38 16

Karenslyst opplagsplass, opplagssjef Nils Elnes:

99 16 33 45

VIKTIG!
Rutine for søknad om båtplass for deg som står på venteliste.
Gjelder også ved søknad om bytte av plass for de som har plass.
Alle som står på venteliste og som har planer om å anskaffe båt til neste sesong, må søke på nytt. Fristen er
15.11.2011.
Bare de med ansiennitet fra 2008 eller tidligere, kan søke. Medlemmer med kortere ansiennitet skal ikke søke da de
ikke vil være aktuelle for fast plass. Alle med fast plass som ønsker å bytte plass, må også søke innen samme frist.
Samme prosedyre vil bli gjennomført 15.11.12 osv. Gammel venteliste slettes da. De som ikke har fått plass, må
søke på nytt. Det fordeles etter ansiennitet (dato for opptak i foreningen) og båtbredde. De som ikke trenger plass,
og som derfor ikke skal søke, beholder selvsagt sin ansiennitet og vil komme inn på rett plass i ventelisten når de
søker en senere sesong. Ledige plasser vil bli fordelt fortløpende gjennom hele sesongen, men erfaringsmessig blir
de fleste ledige etter sommersesongen. Før hver søknadsfrist 15.11. vil det bli opplyst i Skarpsnoposten og på
www.skarpsnobaatforening.no om hvor lang ansiennitet det kreves for å søke. I tillegg vil vi legge ut
medlemsnummer (står på faktura fra foreningen) og ansiennitet på vår nettside slik at alle kan sjekke ansienniteten
sin der.

Søknad sendes innen 15.11.2011 til dagvakt@skarpsnobaatforening.no
evt pr post til Skarpsno Baatforening, Postboks 147 Skøyen, 0212 Oslo
Søknad må inneholde:
-

Navn
Medlemsnummer
Adresse
Tlf.nr. (helst mobil)
E-postadresse
Båttype
Båtlengde
Båtbredde NB! VIKTIG!
Evt planlagt båttype med antatt bredde/lengde
Evt ønske om bytte av plass

Oppsummering:
-

Søknadsfrist 15.11 for båtplass
Bare de med ansiennitet fra 2008 eller tidligere kan søke i år
Bare de som planlegger å anskaffe båt til neste sesong, skal søke
Alle beholder ansienniteten selv om de ikke søker
De som har fast plass, skal ikke gjøre noe
De som har fast plass, men ønsker å bytte, må søke til samme frist
Ny søknad neste år for de som ikke får plass nå
Ansienniteten finner du på www.skarpsnobaatforening.no
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Avsender:

Skarpsno Baatforening

Postboks 147, Skøyen
0212 Oslo
Huskeliste ved opplag:

DUGNAD

Grundig utvendig vask
Rengjøring av båtbunn
Klargjøring for stoffing
Polering av skrog og dekk (glassfiberbåter)
Inspeksjon for skrogskader
Polering av alt blankt utstyr
Spraying av alt utvendig elektrisk utstyr med fuktavvisende
olje
 Vasking av kalesje. (Kalesjen skades av å lagres skitten)
 Vasking av seil
 Tømming av båten for alt løst utstyr
 Vasking og tørking av tauverk
 Vasking utvendig (båtlukt oppstår ofte av mangelfullt
renhold)
 Tømming av septiktank
 Frostsikring av toalett
[Skriv
et sitat fraav
dokumentet
eller sammendrag av et
 inn
Tømming
ferskvannssystem
interessant
poeng.
Du
kan
plassere
tekstboksen hvor som helst i
 Tømming av varmtvannstank
dokumentet.
Bruk
kategorien
Tekstboksverktøy
for å endre
 Kontroll og evt rengjøring av brennstofftanker
formateringen
av
tekstboksen
for
sitat.]
 Service/konservering av båtvarmer
 Spraying av sikringer, elektriske koplinger og lignende med
fuktavvisende olje
 Motorservice, se instruksjonsbok
 Konservering av motor
 Motorvask
 Fyll opp batteriene med batterivann
 Full opplading av batteriene
 Sjekk batteriene hver måned gjennom vinteren
 Husk god lufting ved tildekking av båten








Vinterkonservering:
Vær klar over at dårlig gjennomkjøring av frostvæske
kan resultere i at ”lommer” i motoren ikke blir frostsikret.
Frostvæskeblandingen bør ikke være for sterk, -20
grader er tilstrekkelig. Årsaken er at silikon kan avsettes
innvendig i motoren og resultatet kan bli varmegang til
sommeren.

Lørdag 15. oktober
går årets høstdugnad av stabelen.
Havnen skal ryddes og gjøres i
stand før vinteren.
Møt frem kl. 10.00.
Dugnaden vil vare i 2-3 timer.
Etter dugnaden vil det bli mulighet
for en matbit.

ÅRSMØTE
avholdes
mandag 9. januar 2012
kl. 19.00
i OMFs lokaler på Karenslyst.
Forslag må sendes styret innen
1.11.2011.

HUSK
Når du forlater din båtplass for sesongen, ta med
deg/fjern fortøyningstau og andre tamper som er
festet til din brygge.
Tau som har ligget ute på brygga hele vinteren, blir
svekket og dårlig.
Forlat båtplassen i den stand du selv ønsker å finne
den!
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