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31. Årgang

Formannen har ordet
Jeg håper at flere av dere har fått med seg stille septemberdager der sjøen fremstår som
flat og ettermiddagslyset viser hele rødskalaen. Har selv opplevd det – med en båt som tøffer i
nesten 5 knop. I slike stunder har jeg følt at bedre kan et båtmenneske knapt ha det...
Ellers er det stas med den oppgraderingen og utvidelsen som har funnet sted på Oustøya. Nå
burde flere medlemmer kunne ha glede av bryggeanlegget. Siste ”tilskudd” er ”Ståles brygge”; en
brygge han har bygget på dugnad med hjelp fra et medlem. Til sammen utgjør bryggene en fin
helhet.
Jeg har ellers registrert at sjøglade, ikke - medlemmer benytter disse fasiliteter. Vi bør nok tilstrebe
en viss raushet hva angår denne type bruk, dersom den ikke er til fortrengsel for medlemmene.
Men, dette er en balansegang som vi kan tenke nærmere over.
At Klubbhusets fasade ble beiset i sommer, var nødvendig. Til neste år må taket vedlikeholdes.
Bryggeanlegget vårt er gammelt, noe vår ”levende” vedlikeholdsplan vitner om. Arbeidet med
utskifting av de eldste bryggene kan bli en utfordring i årene fremover. Uansett, vår forening som
råder over et stort havneanlegg i dette tradisjonsrike og flotte området har en forpliktelse til
forvalte disse verdiene på en bærekraftig måte.
Den 2. september fant det sted et møte i regi av KNBF på Sjølyst. Politikere fra ulike partier ble bl.a.
bedt om å svare på spørsmål om deres parti gikk inn for å verne Sjølyst/Karenslyst båtopplagsplass,
på bakgrunn av et vedvarende press om å utnytte opplagsplassen til ulike kommersielle
utbyggingsformål. Det har ellers lenge vært et politisk ønske om at antallet båtplasser skal økes,
uten at dette er sett i sammenheng med behovet for mer infrastruktur i form av opplagsplasser. Et
retorisk spørsmål på møtet var hvorfor kommuneplanen for Oslo ikke inneholdt noe om båt og
båtliv. Debatten på møtet og etterfølgende ”oppklaringer” fra en del partier går i retning av vern av
opplagsplassene på Sjølyst-Karenslyst, men denne saken må følges nøye opp av alle berørte
båtforeninger. Det er et absolutt behov for opplagsplasser i rimelig nærhet til båtforeningens
brygger. Men, medlemmene som bruker området har samtidig et ansvar for å bidra til at publikum
opplever båtopplagsplassene som ryddig. Den estetiske dimensjonen er viktig, bl.a. som følge av
Oslo kommunes tilrettelegging av kyststier innenfor/nær disse maritime ”soner”.
Signe B. Moe
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Havnesjefens hjørne
I skrivende stund tenker jeg tilbake på sommeren 2015, som har vært like ustabil som en båt med
Chrysler utenbordsmotor eller en seilbåt med manglende kjøl. Men jeg håper dere har fått brukt
båtene allikevel, selv om været har svinget mye. Man kan ha det fint om det ikke er ønskevær
bestandig.
Sommerhavnen har fungert uten større problemer - Takk til driftssjef Lagesen som står ved roret
og styrer med medlemmer og annet. Det er nettopp disse tingene som gjør vår havn så
velfungerende.
Jeg minner om at alle medlemmer følger 40 fots grensen, ikke lyver på lengden ved båtbytte og tar
seg til rette i vår havn. Dette blir ikke akseptert og kan føre til ekskludering av medlemmet om
han/hun ikke følger vedtektene.
Til dere som skal ligge i boblehavn, fortøy båtene med strekkavlaster og gjerne et spring om båten
er over 10 meter. Ligger du med stor båt ytterst på bryggen og er litt vindutsatt, kan man ha en
fortøyning til hoved bryggen for å avlaste utrigger. Se etter båten din så ofte du kan, spesielt om
det er tøft vær. Hold orden og ikke legg igjen gjenstander på bryggene. Dette gjelder også
medlemmer som skal ha båten i opplag på land. Forlat plassen din i den stand du selv ønsker å
finne den.
Strømforbruk inntil 150w er inkludert i leien. 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 frakoblet!
Ta vare på miljøet: Rydd opp, sorter avfall og kast det der det hører hjemme.
Tildeling av båtplasser for 2016 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 10.10 .2015 kl 10:00 - Vel møtt.
Med ønske om en fin høstsesong og problemfritt opplag.
PS! Husk å konservere motor og båt etter fabrikantens anvisning.
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.

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.
Båter henlagt utenom bobleanlegget i vinterhalvåret vil bli belastet for vinterhavn-kontingent.
De som skal ligge i boblehavn og ikke har kjøpt ny nøkkel (system – ProxTag) bes å henvende seg til
Dagvakten innen 14. oktober. (hverdager 9-17)
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:
10. 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://skarpsno.xmarina.no/
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. Kontortid hverdager 09:00 -17:00 fram til 14.10 Bomåpner Karenslyst: pris kr 400,(bankterminal)

Betaling av Årskontingent for 2015

Det er en del medlemmer som enda ikke har betalt årskontingent for 2015. Disse vil bli strøket som
medlemmer og mister sin ansiennitet dersom betaling ikke er registrert innen 20. oktober 2015.

Ståle
Kontaktinfo, helst på mail til:

dagvakt@skarpsnobaatforening.no

Mobil/SMS 45208666
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SKARPSNO BAATFORENING

Prisliste Karenslyst Båtopplag
pr. 16.06.2015

Vinteropplag, medlemmer
Vinteropplag, ikke medlemmer
Sommeropplag, medlemmer
Sommeropplag, ikke medlemmer
Sommeropptrekk, medl. Båt < 36 fot
Sommeropptrekk, medl. Båt > 36 fot
Sommeropptrekk, ikke medl. Båt< 36 fot
Sommeropptrekk, ikke medl. Båt >36 fot
Flytte båt i vinteropplag etter 10.mai
Medlemmer:
Båter i vinteropplag ikke sjøsatt innen 1.
juni
På nedre område innen 20. mai
Ytterst på en rekke innen 1. mai
Ikke medlemmer:
Båter i vinteropplag ikke sjøsatt innen 1.
juni
På nedre området innen 20. mai
Ytterst på en rekke innen 1. mai
Bomåpner
Utsett av båter fra lastebil
Båt opp for spyling, medlemmer
Båt opp for spyling, ikke medlemmer
Boblehavn
Strømavtale inntil 100W
Strømavtale inntil 600W
Bryggekontingent Gjestebrygge

130
260
4.000
8.000
1.500/
500
2.000/
500
3.000/100
0
4.000/100
0
1.500

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

Min. 21 kvm = 2730
Min. 21 kvm = 5460
Opplag etter 20.6
Opplag etter 20.6
Pr. påbegynt uke

Uke 1 / 2

Pr. påbegynt uke

Uke 1 / 2

Pr. påbegynt uke

Uke 1 / 2

Pr. påbegynt uke

Pr. flytt

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

400
500
500/300
1.000/600
3.500
400
2.000
4.500

Pr.
sesong
Pr.
sesong

Henger i trucken/
Skraping
Henger i trucken/
Skraping
1.11 – 15.4
1.6 – 15.9
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Prisliste Skarpsno Baatforening 2015
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:
Nøkkelbrikke Brygge (de 2 første)
Nøkkelbrikke Brygge Ekstra pr. stk
Nøkkel til el-kontakter
Nøkkel til Naustet på Ostøya
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
Styremedlemmer/kontaktpersoner
2015
Formann:
Signe B. Moe
Viseformann:
Roger Borge
Havnesjef:
Tore Kløvstad
Styremedlem: Bjørn-Tore Lorentzen
Sekretær:
Lars Nummedal
Varamedlem:
Jarl E. Grønsveen
Varamedlem:
Odrun G. Sarong

Driftssjef:

Beløp
600,350,1 012,1 240,1 467,1 683,1 911,2 138,2 365,2 594,3 960,200,15 000,200,300,150,100,100,50,200,200,2 200,3 300,400,2 000,600,-

Bjørn Farmannsgt. 11 B
Lindebergveien 53 A
Bølerlia 129
Granebakken 90
Smedsvingen 35
Trygve Nilsens vei 28 K
Olaf Bulls vei 6 A

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

0271 Oslo
1069 Oslo
0689 Oslo
1284 Oslo
1359 Hvalstad
1061 Oslo
0765 Oslo

995 87 588
907 86 015
916 42 050
982 81 152
920 30 534
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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Se www.skarpsnobaatforening.no for løpende informasjon gjennom sesongen

DUGNAD
Lørdag 10. oktober kl 10 møtes vi for å klargjøre havnen til vinteren.
Møt frem og gjør en innsats for felles nytte og glede!
Etter utført arbeid, hygger vi oss med litt mat og drikke, og en koselig
båtprat.
Det behøves minimum 4 personer (ledet av en representant fra styret)
som drar til Oustøya for å utføre følgende:
- rydde området
- sette inn utemøbler
- vaske evnt. male litt på naustet

Dugnaden vil vare i 2 - 3 timer.
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