
Motioner till höstmöte 2021 
 

 

Motion #1 – Införskaffande av segeljollar 
 

Hej, 
Önskar att NBS införskaffar en eller två stycken Tvåkronor (segeljollar) till Gränholmen, att nyttjas av både 
unga som vuxna. 
 

Hälsningar 
Anders Jonson 
 
 
 

Motion #2 – Parkeringsförtydligande för hamnplan 
 

Denna sommar har parkeringen av bilar skett på olämpliga ställen, utanför mastskjulet där master skall 
kunna hanteras även under sommaren samt också vid uppställningsplats för pallmaterial och vaggor 
innanför brygga 7 (någon som sålt båt eller behöver komma åt sin vagga av annan anledning får då problem) 
samt i vägen för trailerbåtar.. 
 

Motion: 
Ange tydligt i hamnordning var parkering förutom av/på-lastning är tillåten samt markera på lämpligt sätt på 
hamnplan. Besluta om en ordningsbot 1000kr för den som parkerar på otillåten plats. 
 

/ Lars Gunnerholm 
 

 

 

 

Motion #3 – Klubbholmsmärke på bricka 
 

Hej! 
Många gånger är det svårt att avgöra om en båt tillhör en Näsbyviks-medlem eller ej ute på Gränholmen. 
Den lilla ”NBS-dekalen” sitter ibland bakom ett kapell eller skymt av något annat på båten. KMK har en 
bricka (se bifogat foto) där medlemmen ska klistra KMKs dekal. Brickan ska hängas i fören fullt synligt på 
båten.  
 

Mitt förslag är att NBS tillhandahåller en bricka per medlem motsvarande den som KMK har. På brickan 
klistras den dekal som medlemmen får varje år. Brickan ska placeras i fören på båten då man lägger till på 
Gränholmen. Inga problem för mig om jag som medlem får betala en slant för brickan motsvarande NBS 
självkostnad. Kanske är man då lite mer rädd om sin bricka.  
 

/Göran Ekberg. 

 

 

 

 



Motion #4 – Bildande av vänförening för klubbholmen 
 

En del båtklubbar har bildat en "vänförening" gällande sin klubbholme och det är också mitt förslag, dvs att 

bilda Gränholmens vänner! För att tillhöra Gränholmens vänner krävs då att man är medlem i Näsbyvikens 

Båtsällskap och betalar en medlemsavgift gällande Gränholmens vänner på förslagsvis 500kr/år. Ev. kan man 

tänka sig att öppna ett speciellt konto dit dessa 500kr betalas. Detta konto skulle då kunna användas till 

exempelvis säkerhetsinvesteringar på holmen. 

För att då få komma till Gränholmen krävs att man är med i Gränholmens vänner och har en bricka (se 

tidigare motion från mig) med bevis på att man är med i Gränholmens vänner fäst i fören samt NBS vimpel. 

Varför nu detta med Gränholmens vänner? Jag tror att engagemanget och ansvarskänslan kan öka. Vi har 

nog en av skärgårdens finaste klubbholmar och då krävs ett stort engagemang för att hålla den så fin som 

den nu är. Förhoppningsvis får vi fler som vill ställa upp och när det krävs olika typer av arbeten på holmen. 

Idag kan man ju säga att alla betalar för Gränholmen men med Gränholmens vänner blir det ju bara de som 

utnyttjar Gränholmen som betalar. 

Göran Ekberg. 

 

Motion #5 – Tydligare skyltar om fiskeförbud i hamnen 
 

Jag föreslår att de sätts upp skyltar vid gång-grindar, kör-grindar, brygg-grindar och vid mastkrans-kajen där 

de står att de råder fiskeförbud i hela hamnen. 

Jag har under 3 veckor meddelat ca 10 st. som fiskar i hamnen att de råder fiskeförbud i hela hamnen. 

 

 

Motion #6 – Höjd klubbholmsavgift för medlemmar utan båtplats i Näsbyviken 
 

Jag har i år besökt vår klubbholme vid två tillfällen. 

De är skrämmande många båtar som inte ligger i Näsbyviken som besöker vår fina holme. 

Mitt förslag är att de som inte ligger i Näsbyviken ska betala 2500:- för att vara stödmedlem och få tillgång 

till klubbholmen och skärgårdens finaste bastu. 

Priset kan jämföras med åss (årstavikens segelsällskap) som tar 2800:- för medlemmar som ej ligger i åss 

men vill ha tillgång till deras ö (Verkarna). 

/Johan Thedin 

 

 

 

 

 



Motion #7 – Tillåta tyngre båtar på klubbholmen 
 

De står på hemsidan att båtar över 12 ton ej får lägga till på vår klubbholme. 

De betyder att de finns ett flertal båtar som inte är välkomna dit. 

Varför 12 ton??? 

Om de är så att vår nya brygga inte tål de, så tycker jag att de va ett dåligt bygge! 

Om fallet är sådant så föreslår jag att vi gör några platser som är förstärkta så alla som ligger i nbs är 

välkomna det. 

Under Gullviverallyt så ligger de ju både i 2 och 3 led och då håller bryggan plötsligt??? Hur tänkte man 

där??? 

/ Johan Thedin 

 

Motion #8 – Förtöjningsbojar på klubbholmen 
 

Vi är ju en båtklubb som tänker på miljön, så därför föreslår jag att vi lägger ut bojar vid klubbholmen, för att 

inte förstöra botten varje gång man drar upp ett ankare.  

Förslaget är att man kan ligga 3-4 båtar på varje boj.  

De är på flera ställen i skärgården som man börjat tänka så, så varför gör inte vi de? 

/ Johan Thedin 


