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BåtlagsNytt 
Informationsblad till föreningens medlemmar december 2022 

 

Om bryggplatserna 
Bytet av brygga C och D innebär att alla i hamnen är berörda av omfördelningar och 
platsförflyttningar.  Observera att platserna hos oss är baserade på båtstorlek så båten som 
ligger på plats i Önnereds Båtlag får inte vara större än som stipuleras i nedan tabell. 
 
Alla i hamnen måste se till att ha rätt båtplats storlek i förhållande till båten! Äger du inte rätt 
platsstorlek eller ansökt om byte men inte fått detta ansök om hyra för kommande år 2023. 
 
Platserna Önnereds Båtlag: 

Båtplats 1 2 3 4 5 

Storlek (m) 5,5 x 2,0 6,5 x 2,5 8,5 x 2,75 9,5 x 3,25 11,0 x 3,75 

 

Medlemsförteckningen flyttar! 
Båtlaget är medlem i Svenska Båtunionen Västsvenska Båtförbundet. Genom detta 
medlemskap har Båtlaget använt Båtunionens Admistrativa System för Båtklubbar (BAS-K) 
för medlems- och båtadministration. Samtidigt har medlemsförteckningen upprätthållits på 
hemsidan. 
 
Båtunionen har nyligen lanserat en uppgraderad version av BAS-K (ver. 3) som tillmötesgår 
en vidare utveckling av funktioner för att underlätta båtklubbarnas administration. Med 
anledning av dessa möjligheter har styrelsen valt att fokusera på medlemsförteckningen i 
BAS-K för att utnyttja dess funktioner. 
 
Detta innebär för dig som medlem att besöka BAS-K för uppdatering av adress- och 
båtuppgifter, ansöka om båtplatser och boka klubbstuga, sjösättning och upptagning. 
Hemsidan kommer att kvarstå för allmän information och löpande nyheter för medlemmarna. 
 

Arbetsdagarna 
Städdagarna har genomförts med stor närvaro, ett ännu större engagemang och med en stor 
portion humor mellan deltagarna. Glädje och samvaro stärker medlemskapet i båtföreningen. 
 

Vaktpassen 
Vaktuppdragen har genomförts med hög närvaro och med färre än 7 frånfall där någon fått 
vara ensam ett par timmar efter kontakt med styrelsens jourtelefon - Bra jobbat! Bra 
iakttagelser gjorda och de väl dokumenterade synpunkterna tas om hand vartefter. Till 2023 
vore vi tacksamma för att skriva lite ”tydligare”. Justeringar i vaktlistans uppdrag kommer att 
ske inför 2023 och där återkommer vi i särskild ordning innan båtsäsongen drar ingång igen. 
 
  
Båtlagskalender 2022-2023 
 

 15 dec Ansökan hyra hyra-ut bryggplatser 

 01 feb Bokning arbetsdagar i hamnen 

 15 feb Bokning sjösättning på Sjöbacka 

 01 mar Bokning vårens vaktpass i hamnen 

 01 maj Ansökan köpa sälja hyra Sjöbacka 

 24 jun Midsommarfirande på hamnplan 

 01 aug Bokning höstens vaktpass i hamnen 

 01 aug Ansökan upptagning på Sjöbacka 

 01 sep Bokning vinterupplägg på hamnplan 

 01 okt Ansökan köpa sälja byta i hamnen 

Styrelsen Revisorer Valberedningen 
önskar alla i Önnereds Båtlag 

 

Vg vänd! 
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Sjöbacka 
På Sjöbacka är alla upptagningar och utplaceringar klara. 84 båtar är på plats och de flesta 
är förberedda för vintervilan. Även mastkranen är fälld, så nu kan vintern komma. Tidigare i 
höstas genomfördes den vanliga höststädningen med allmän städning, röjning av sly samt 
placering av vaggor. Efteråt var det korvgrillning och allmänt snack. 
 

Nya bryggor 
Bytet av C och D bryggorna går efter plan och de gamla bryggorna är nu rivna. De nya 
bryggorna kommer att installeras efter årsskiftet och beräknas klara senast 31 mars 2023. 
 

Nytt för kommande säsong 
Samtliga båtar i hamnen kommer att märkas upp med etikett. 
 
Etiketten nedan har följande info: 

 QR kod ”pekar” mot BAS och där du som medlem kan logga in.  

 001 är det medlemnumret som båtens ägare har. 

 2023 avser året då märket klistrades dit. 

 Etiketten placeras i fören på babordssida om du ligger med fören mot bryggan, 
eller i aktern på babord sida om du ligger med aktern mot bryggan. 

 

Ny rutin för hyra och hyra ut bryggplatser för säsong 2023 
Den 16 december kommer alla medlemmar att få inloggningsuppgifter till BAS, Båtunionens 
medlemssystem, skickat till er angivna mailadress. Länk till Båtunionens hemsida kommer 
att ligga på hemsidan https://www.onneredsbatlag.se 
 
När du som medlem loggar in i BAS så kommer du att ges möjlighet att sätta upp dig på en 
”Kö–lista”. På ditt ”medlemskort” kommer du att kunna öppna fliken ”Anmälan till kölistan”, 
Hyra hyra ut sommarplatser 2023. När anmälan fyllts i och skickats in så erhåller du en 
kvittens på din anmälan.  
 

Ekonomi  
Föreningens ekonomi ligger i plan med budget. Föreningen har betalt beställningen för nya 
bryggor C och D. Kostnad för rivning och bortforsling av gamla bryggor betalas i december. 
Fakturering av vinterplatser i sjön, på hamnplan samt Sjöbacka skickas i december. 
 
Medlemmar som inte betalt medlemsavgift kommer inte att medges inloggning i BAS! 
 

Valberedningen efterlyser 
Du Medlem som känner engagemang och har lite tid över är varmt välkommen att bidra till 
fortsatt utveckling av vår förening! Du kan göra det antingen som styrelsemedlem eller i en 
arbetsgrupp utanför styrelsen! Valberedningen har nu inlett sitt arbete inför 2023 års 
föreningsstämma. Så ta kontakt med valberedningen - Önnereds Båtlag behöver Dig! 

18 mm * 50 mm 

https://www.onneredsbatlag.se/

