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Formannen har ordet

Havnesjefens hjørne

Nå er vi kommet til mars, og det rykker litt i en båteiers hjerte når isen
trekker seg tilbake fra Frognerkilen. For de fleste av oss har befatningen med båten denne vinteren gått ut på å fjerne snø fra presenningen.
For foreningens nye driftssjef, Ståle, har det derimot vært en beinhard
jobbing i boblehavna på grunn av at det har vært så kaldt i sjøen. Selv
med de nye kompressorene – som vi er stolt av - har det krevd ekstraordinær innsats for å ta vare på båtene i boblehavna.
Som forening skal vi være opptatt av at driften av havnen skjer på en
miljømessig sett god måte. I Skarpsnoposten nr. 1/2010 fortalte styret
om den gledelige forbedring som hadde funnet sted av bunnforholdene
i Frognerkilen etter mudringen.
Oslo kommune, Friluftetaten har gitt den enkelte båtforening beskjed
om at de har ansvar for å informere alle sine medlemmer om hva som
er riktig avfallshåndtering innenfor sitt område. Videre at det skal legges til rette for at avfallet kan håndteres forsvarlig, og ellers påse at
miljø/forurensningsreglene blir fulgt. Det gjelder både innsamling og
oppbevaring i havna og videre innlevering til godkjent mottak. Styret
tar dette alvorlig. I samarbeid med Bøyehavna vil vi bestrebe oss på å
etablere et miljøanlegg med plass til spillolje, oljefilter, batterier og
lignende - før sesongstart.
Det foreligger en ”mulighetsstudie” for utvidelse av cruisekaia på/ ved
Hjortnes. Dette er en sak som – om den skulle bli en realitet – vil særlig kunne få sjøsikkerhetsmessige og miljømessige konsekvenser for
Frognerkilen. Vi vil følge aktivt med i utviklingen av denne saken.
På generalforsamlingen i januar drøftet medlemmene temaet vedrørende en ytterst begrenset, men nødvendig bruk av bil langs Frognerstranda - frem til foreningens klubbhytte. Temaet ble søkt belyst på bakgrunn av at det den senere tid har kommet ”signaler” om skjerpet håndheving av opplysningsskiltet - skilt 522 ”Gang- og sykkelveg” - langs
Frognerstranda. Eventuell søknad om underskilting ble antydet. En
annen båtforening har allerede tatt opp gjeldende skilting med Staten
Vegvesen. Vår forening vil bli holdt orientert. Både behovet for nødvendig bruk av servicebiler til klubbhuset, samt viktigheten av tilrettelegging for forflytningshemmede medlemmer – gjør at saken har et
utfordrende preg.
Videre ble det på generalforsamlingen reist spørsmål knyttet til forslaget om økning av kontingentene for 2011 - inntatt i det fremlagte
driftsbudsjettet. Styret har i henhold til vedtektene kompetanse til å
komme med forslag av denne karakter. Vi vil imidlertid heretter bestrebe oss på å omtale/begrunne forslagene – enten muntlig eller ved
fotnoter.
Styret har nå inngått kontrakt med regnskapsfirmaet Noregn. Vi har
lagt opp til kvartalsvis rapportering fra Noregn, for å ha bedre oversikt
over den økonomiske situasjon til enhver tid. Ved at kontingentene
ikke ble forhøyet for i år, er det budsjettert med et mindre underskudd.
Det er kommet kommentarer til at Skarpsnoposten er vel forutsigbar og
i overkant faktapreget. Det hadde derfor gjort seg med noe båthumor
og lignende i bladet. Medlemmene oppfordres til å sende inn noen
gode historier til foreningen.
Medlemmene bes ellers om å sjekke foreningens hjemmeside for oppdaterte opplysninger knyttet til driften av havna. Ellers ønskes alle en
båtsesong med trivelige sjøopplevelser!

Når gradestokken viser røde tall og dagene blir
merkbart lengre, er det ikke mange uker til det braker løs med båtpuss og dragning mot salt sjø.
Tildeling av ledige båtplasser for sesongen 2011 er
utført. Av 73 søkere ble det tildelt 22 nye plasser, 10
måtte bytte plass for å få utnyttet bryggene maksimalt og 12 søkere ble tildelt nye plasser til deres nye
båter. Styret med meg vil takke alle medlemmer som
var positive til plassbytte og hadde forståelse for at
dette måtte gjøres. Noen justeringer av utriggere må
gjøres i løpet av sommeren for å komme i mål. Det
er fint om medlemmer som ikke skal benytte plassen
sin over en lengre periode, sier fra slik at plassen
midlertidig kan leies ut til et trengende medlem.
Bobleanlegget i vinterhavnen er nå oppgradert og
tilsluttet brygge 2 med nye kompressorer og alt som
hører med. Vi har nå stor kapasitet i vår vinterhavn
for 2011/12 og sender ut informasjon til Oslos båtforeninger om at vi har plasser til disposisjon kommende vinter.
Bestilling av plass i boblehavn/opplag må gjøres
før 1. august. Bestilling pr e-post eller telefon direkte til driftsjef/dagvakt Ståle Lagesen.
Til glede for alle har vi kjøpt nye vannslanger til alle
bryggene. Slangene blir montert på kommende dugnad. Det er fint om alle behandler slangene som det
var deres egne. De skal ikke brukes i diesel og oljetilsølte motorrom.
Strømboksene på bryggene skal kun tilkobles med
godkjent kontakt/kabel uten skjøter og plastposer.
Ledninger med avvik blir frakoblet. Gjentagelser vil
bli påtalt.
Batterier, motorolje, filter og annet miljøfarlig avfall
skal ikke settes ved molukkene på havnen, men
bringes til nærmeste godkjente miljøstasjon som for
tiden er på parkeringsplassen på Kongen.
Medlemmer med opplag på Karenslyst oppfordres til
å vise hensyn til nærliggende båter ved båtpussen.
Tenk HMS, rydd og hold orden rundt din egen båt.
Da blir det triveligere for oss alle!

Signe B. Moe, formann

Husk å melde dere på nattevakt før 15/5. Vaktlisten blir tilgjengelig i klubbhuset fra 15/4 (se info
fra driftsjef/dagvakt eller på vår hjemmeside
www.skarpsnobaatforening.no).
Med ønsker om en fin og varm sommersesong!
Tore Kløvstad, havnesjef

Driftssjefens hjørne
Som nytilsatt driftsjef med funksjon som forretningsfører og dagvakt, ser jeg fram til å starte på en ny sommersesong og gleder
meg til at havna livner til igjen.
Denne vinteren har ikke vært ”bærre lækker”. Selv med nye kompressorer har det oppstått driftstans i boblehavna som skyldes
unormalt lave temperaturer nede i sjøen. Luftslangene på bunnen iser igjen.
Vaktstua åpner 15. april kl 12. Jeg vil ha kontortid der mellom 12 og 17 mandag - søndag til sommerhavnen åpner 1. mai. Da
blir kontortiden 9 – 17 mandag – fredag. Stengt i påsken f.o.m. skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag.
Vaktlista legges ut for personlig påtegnelse 15. april kl 12 i vaktstua. Søknadsskjema om midlertidig båtplass for medlemmer
sommersesongen 2011 er også å finne i vaktstua fra samme tidspunkt. Plasser fordeles etter ansiennitet/båtbredde.

VIKTIGE/FRISTER DATOER:
30. april
1. mai
15. mai
1. august

Dugnad fra kl 10 (ca 3 timer)
Frist for å melde fra for å slippe havnevakt når andelseier fristiller sin bryggeplass for hele sommersesongen
Frist for å skrive seg opp på vaktlista (andelseiere som benytter båt/plass 2011)
Frist for bestilling av vinteropplag/boblehavn

Prisliste Karenslyst Båtopplag:

Kontingenter Skarpsno:

Tjeneste

Pris

Enhet

Kommentar

Vinteropplag medlemmer

115

Pr. kvm

Min. 21 kvm = 2415
Innmeldingskontingent

600

Vinteropplag ikke medlemmer

230

Pr. kvm

Min. 21 kvm = 4830

Årskontingent

300

Sommeropplag medlemmer

4.000

20.6-15.9

Opplag etter 20.6

Havnekontingent bryggebredde 2,5m

920

Sommeropplag ikke medlemmer

8.000

20.6-15.9

Opplag etter 20.6

Sommeropptrekk medl, båt <36 fot

1.500/ 500 Uke 1 / 2

Pr. påbegynt uke

Sommeropptrekk medl, båt >36 fot

2.000/ 500 Uke 1 / 2

Pr. påbegynt uke

Sommeropptr ikke medl, båt < 36 fot

2.000/1000 Uke 1 / 2

Pr. påbegynt uke

Sommeropptr ikke medl, båt >36 fot

2.500/1000 Uke 1 / 2

Pr. påbegynt uke

Flytte båt i vinteropplag etter 10.mai

1.500

Pr. flytt

100

Pr. dag

1.6 – 20.6

På nedre området innen 20.mai.

20.5 – 20.6

Ytterst på en rekke innen 1.mai.

1.5 – 20.6

Ikke medlemmer:
Båt i vinteropplag ikke sjøsatt innen 1.juni.

200

Pr. dag

1.6 – 20.6

På nedre området innen 20.mai.

20.5 – 20.6

Ytterst på en rekke innen 1.mai.

1.5 – 20.6

Bombrikke

Havnekontingent bryggebredde 3m

1 127

Havnekontingent bryggebredde 3,5m

1 334

Havnekontingent bryggebredde 4m

1 530

Havnekontingent bryggebredde 4,5m

1 737

Havnekontingent bryggebredde 5m

1 944

Havnekontingent bryggebredde 5,5m

2 150

Havnekontingent bryggebredde 6m

2 358

Langsetterplass

3 600
200

Bryggeinnskudd

15 000

Midlertidig bryggeplass < 3,5m pr uke

200

Midlertidig bryggeplass > 3,5m pr uke

300

Gjesteplass pr døgn

150

Bryggenøkkel

200

Depositum for bryggenøkkel

400

Skarpsnovimpel

150

Nøkkel til el-kontakter

50

Vinterhavn (boble) medlemmer

1 500

Vinterhavn (boble) ikke medlemmer
Gebyr for ikke å skrive seg på vaktliste

2 500

Gebyr for ikke å møte på oppsatt vakt
Ekstragebyr for forsinkede innbetalinger

2 000

300

Utsett av båter fra lastebil

500

Båt opp for spyling, medlemmer

500/300

Båt opp for spyling, ikke medlemmer

Pris

Jolleplass

Medlemmer:
Båt i vinteropplag ikke sjøsatt innen 1.juni.

Tjeneste

Henger i trucken/ skraping
Henger i trucken/ skraping

800/300

Boblehavn

2.500

Pr. sesong

25.okt – 20.april +
strøm

Bryggekontingent

4.000

Pr. sesong

1.juni – 15.september

Obligatorisk kontingent første år.

1.000

400

600

KARENSLYST
Bestilling av utsett kan gjøres siste uke i april og hele
mai på tirsdager og torsdager mellom kl 17 og 20,
men NB! ikke på røde dager. Bestilling gjøres ved
personlig oppmøte på Karenslyst eller på telefon 99
16 33 45. NB! Sjøsetting av båt før 15. april: Ring
eller kom innom Karenslyst på dagtid i uke 14 eller
15.

Avsender:

Skarpsno Baatforening
Postboks 147, Skøyen
0212 Oslo

NYTT STYREMEDLEM
Rune Mora

NYTT STYREMEDLEM
Arne Nord

har rukket å bli 46 år. Yrkesbakgrunn fra datasiden i grafisk bransje og driver for tiden egen forretning. Båtinteressen startet allerede i barndommen med varierende landstedsbåter. Senere ble det en 25
fot kravelbygget Mahogny plattgatter i flere år. Etter noen år uten
båt, ble det så en solskinnsbåt i

er nok kjent for de aller fleste av
medlemmene som har bryggeplass.
Arne har vært dagvakt i foreningen i
mange år, men sluttet da 2010sesongen var over.

NATTEVAKT
Alle medlemmer som har båtplass i havnen plikter å utføre èn nattevakt. Husk å sette
deg opp i vaktlisten før sesongen starter. Oversittes fristen påløper en ekstra kontingent
(kr 400,-), samt at man risikerer å bli tildelt en dato uten mulighet for selv å velge.
De som ikke ser seg i stand til å utføre nattevakt, må innen 15. mai søke styret skriftlig
om fritak. (Det er ytterst få tilfeller hvor dette blir innvilget).
De som har båtplass og ikke skal benytte denne i kommende sesong, og melder fra
om dette (skriftlig) innen 1. mai, slipper nattevakt.

DUGNAD
Lørdag 30. april
går årets vårdugnad av stabelen.
Havnen skal ryddes og gjøres i
stand til årets båt-sesong.
Møt frem kl 10.00.
Dugnaden vil vare i ca 3 timer.
Etter dugnaden vil det bli mulighet
for en matbit.

NB: Nattevakten skal utføres av registrert båteier. Eventuell stedfortreder skal
være godkjent av dagvakten i god tid før vakten.

Styremedlemmer/kontaktpersoner 2011:
Formann
Viseformann
Havnesjef
Sekretær
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

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

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

Driftssjef

Ståle Lagesen

Postb. 147, Skøyen
0212 Oslo
dagvakt@skarpsnobaatforening.no

Skarpsno båthavn, klubbhuset
Karenslyst opplagsplass, slippformann
SKARPSNO BAATFORENING
Postboks 147, Skøyen
0212 Oslo

Nils Elnes

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
45 20 86 66
22 44 38 16
99 16 33 45

WWW.SKARPSNOBAATFORENING.NO
e-post: dagvakt@skarpsnobaatforening.no

