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30. Årgang

Formannen har ordet
Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager…
Minnene fra denne sommeren trenger ingen retusjering - hva været angår. Vi båtfolk har hatt en
praktsommer!
Men, nå må båten tas godt vare på slik at den kan møte vinterens utfordringer.
For dere som benytter Karenslyst Båtopplag, kan det oppstå noen overgangsproblemer denne
høsten. Båtopplaget har nemlig tatt i bruk et nytt datasystem. Erfaringer fra andre båtopplagsplasser
har vist at systemet er velegnet. Likevel - ettersom det er første sesong opplegget anvendes på
Karenslyst, og de ansatte på Slippen har mye nytt å forholde seg til, bør vi ta hensyn til det og være
fleksible når det trengs.
Ombyggingen av Klubbhuset ble påbegynt medio august, noen måneder senere enn planlagt, pga at
vedkommende vi hadde kontrakt med var utsatt for en ulykke på vårparten. Vi erfarer under denne
prosessen at det virkelig er behov for en oppgradering.
Fellesbryggen (F-byggen) ble ferdig utbygget i sommer, og Skarpsno Bøyehavn og vi disponerer
hver vår andel. Jeg ønsker å fremheve det gode samarbeidet med Bøyehavna i forbindelse med
gjennomføringen av dette prosjektet.
Det er stadig nye myndighetskrav som båthavnene må følge opp. I god tid før 1. juli sendte vi et
utkast til ”Avfalls- og beredskapsplan for Skarpsno Baatforening” for godkjennelse av
Fylkesmannen. Formålet med planen er å ”sikre” miljøet. Videre inneholder den informasjon om
hvordan medlemmer og besøkende skal opptre i en akuttsituasjon i havneområdet. Når godkjennelse
foreligger, kreves det derfor at medlemmene gjør seg kjent med planen. Den vil bl.a. bli lagt ut på
foreningens hjemmeside.
Jeg håper ellers at mange har hatt glede av Oustøya denne sesongen. Oustøya leies videre etter at det
ble avholdt forhandlinger i tilknytning til utvidelse av brygga.
Takk til medlemmene som har gått vakt i havna denne sesongen. Ståles innsats når det gjelder
daglig drift og øvrige gjøremål knyttet til byggeaktivitetene – må også nevnes.
Vel møtt på dugnad 11. oktober.
Signe B. Moe
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Havnesjefens hjørne
I skrivende stund tenker jeg tilbake på årets sommer, som må ha vært en av de beste for oss som
ferdes og ferierer mye i båt dette århundre.
Jeg ønsket jo alle i årets første 2014 utgave av havnesjefens hjørne en fortreffelig og varm
båtsommer, og det ønske gikk så i de grader i oppfyllelse.
Håper alle medlemmer med båt har hatt en kjempesesong, og ikke er «gretne» for at høsten har
kommet sigende.
Vi har i sommer forlenget brygge F med 35 meter, med dette ble det 8 nye etterlengtede båtplasser. I
disse dager blir strømsøyler e.t.c koblet opp så da skulle det meste være klart for kommende sesong.
Havnen har i sommer fungert normalt uten større problemer, takk til drift-sjef Ståle og nattevakter
som gjør havnen vår trygg å ha båtene i.
Til dere som skal ligge i vinterhavn ber jeg dere sette lapp på båten med navn og telefonnummer
eventuelt baug-merket (gjelder medlemmer). Da blir det lettere å få kontaktet dere om noe skulle
skje. Vi minner om at strømforbruk inntil 150 watt 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.
Husk og fortøye båten med ekstra fortøyning for høst og vinterstormer og se etter båten din så ofte
du kan. Ta gjerne med deg en venn ved sjekk av din båt, ferdsel på bryggen kan være farlig glatt på
vintertid. Faller du i vannet, har du ikke mange muligheter, hvis du ikke har tatt noen
forhåndsregler.
Tenk miljø under vinterkonservering. Bruk miljøstasjoner for spesielt avfall, rydd og hold orden på
bryggen og opplagsplassen, da blir det triveligere for alle.
Til alle som ligger i opplag på karenslyst: Se etter båten så ofte du har mulighet, se også på naboens
båt. Ikke la verdigjenstander ligge igjen i båten og meld fra til styret eller båteier om du ser noe
mistenkelig, som ikke hører hjemme på opplagsplassen, så slipper vi kanskje og bli utsatt for
ubudne gjester i tiden fremover.
Tildeling av båtplasser for 2015 gjøres i vintersesongen. Søknaden sendes til foreningen innen
15/11. Husk at det må også søkes om bytte av plass, hvis du ønsker det.
Husk høstens dugnad lørdag den 11.10 kl 10:00 Vel møtt.
Med ønske om en fin høstsesong, mild vinter og problemfritt vinteropplag.
Tore Kløvstad
Havnesjef
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Driftssjefens hjørne
Sommersesongen er på hell og da vil jeg takke alle medlemmene som denne sesongen 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. I år var det veldig få som
måtte purres.
Vintersesongen i Boblehavnen er fra 20. oktober til 23. april.
Båter som ikke har samme plass i sommerhavn, må ikke legges i vinterhavn før 20. oktober
og må fjernes/flyttes senest innen 23. april.
Det er daglig tilsyn med boblehavna. Satser på en mild og fin vinter og at boble-anlegget
fungerer som det skal.
De som skal ligge i boblehavn og ikke har bryggenøkkel, bes henvende seg til Dagvakten
innen 14. oktober. (hverdager 9-17)
Depositum bryggenøkkel kr. 400.- i kontanter.
De som ikke har ligget i boblehavnen tidligere, bør ta en titt på foreningens vedtekter som du
finner på www.skarpsnobaatforening.no
Viktige/frister datoer:
11. oktober
Høstdugnaden, oppmøte kl. 10:00
15. november
Frist for å søke båtplass / bytte av båtplass.
Medlemmer med ansiennitet t.o.m. 2010 kan søke.
Karenslyst Båtopplag
Dersom du ikke har hatt opplag på Karenslyst tidligere, bør du lese gjennom vedtektene for
Karenslyst. Se: http://www.slippen.org
Bommen ved innkjøringa Sjølyst/Karenslyst er i vinterhalvåret permanent stengt. For å
komme inn på området med bil, trenger man en bomåpner, (ny type er med trykknapper)
som kjøpes hos dagvakta. Bomåpner Karenslyst koster kr 400,- (bankterminal)
Kontortid hverdager 09:00-17:00 fram til 14.10
Betaling av Årskontingent:
Det er en del medlemmer som enda ikke har betalt årskontingent for 2014. Disse vil bli
strøket som medlemmer og mister sin ansiennitet dersom betaling ikke er registrert innen 1.
oktober 2014.
Ståle
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Prisliste Skarpsno Baatforening 2014
Tjeneste
Innmeldingskontingent
Årskontingent
Havnekontingent bryggebredde 2,5 m
Havnekontingent bryggebredde 3 m
Havnekontingent bryggebredde 3,5 m
Havnekontingent bryggebredde 4 m
Havnekontingent bryggebredde 4,5 m
Havnekontingent bryggebredde 5 m
Havnekontingent bryggebredde 5,5 m
Havnekontingent bryggebredde 6 m
Langsetterplass
Jolleplass
Bryggeinnskudd
Midlertidig bryggeplass, < 3,5m - pr. uke:
Midlertidig bryggeplass, > 3,5m - pr. uke:
Gjesteplass, pr. døgn:
Bryggenøkkel
Depositum for bryggenøkkel
Nøkkel til el-kontakter
Skarpsnovimpel
Vinterhavn (boble), medlemmer
Vinterhavn (boble), ikke medlemmer
Gebyr for ikke å skrive seg på vaktlisten
Gebyr for ikke å møte til oppsatt vakt
Ekstragebyr for forsinkede innbetalinger

Beløp
600,300,1 012,1 240,1 467,1 683,1 911,2 138,2 365,2 594,3 960,200,15 000,200,300,150,200,400,50,200,2 200,3 300,400,2 000,600,-

Styremedlemmer/kontaktpersoner 2014
Formann:
Viseformann:
Havnesjef:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Signe B. Moe
Roger Borge
Tore Kløvstad
Bjørn-Tore Lorentzen
Jarl E. Grønsveen
Odrun G. Sarong

Bjørn Farmannnsgt. 11 B
Lindebergveien 53 A
Bølerlia 129
Granebakken 90
Trygve Nilsens vei 28 K
Olaf Bulls vei 6 A

Driftssjef:

Ståle Lagesen
Postboks 147 Skøyen
E-post: dagvakt@skarpsnobaatforening.no

0271 Oslo
1069 Oslo
0689 Oslo
1284 Oslo
1061 Oslo
0765 Oslo

995 87 588
907 86 015
916 42 050
982 81 152
982 23 361
907 05 485

0212 Oslo

452 08 666

Skarpsno Båthavn, Klubbhuset:

22 44 38 16

Karenslyst Opplagsplass, opplagssjef Nils Elnes:

991 63 345
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Uthavnen på Ostøya har vært godt besøkt under årets glimrende sommer.
Se hjemmesiden www.skarpsnobaatforening.no for løpende informasjon gjennom sesongen

DUGNAD
Lørdag 11. oktober kl 10 møtes vi for å klargjøre havnen til
vintersesongen. Møt frem og gjør en innsats for felles nytte og glede!
Etter utført arbeid, hygger vi oss med litt mat og drikke, og kanskje en
koselig båtprat.
Det behøves minimum 4 personer (ledet av en representant fra styret)
som drar til Oustøya for å utføre følgende:
- rydde området
- bære inn utemøbler
- sjekk av innfestinger til flytebrygger
- eventuelt

Dugnaden vil vare i ca 2 timer.
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Restaurering av klubbhuset.
Her noen bilder fra ombyggingen/restaureringen.
Her er det stor innsats for at vi skal få et flott og funksjonelt klubbhus.
Det har blitt noen flere utfordringer enn forventet, men det meste av jobben skal
være ferdig innen utgangen av oktober.
Mvh.
Bjørn-Tore Lorentzen
Styre/prosjektleder

	
  
Se flere bilder på hjemmesidene under Bilder
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