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Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb

har en klubbholme. Som ÅMK-medlem 
är du välkommen att besöka den och 
ligga vid deras brygga för en symbolisk 
summa. 

Nu är första sjösättningen 
genomförd och äntligen kom lite 
vårkänsla över bryggorna. Båtägare 
myste och solen började äntligen 
värma lite. Länspumparna snurrade 
för fullt för att hålla träbåtarna 
flytande. Mot kvällen tändes årets 
första grillar på bryggan känslan av 
att det kommer en båtsommar även 
efter denna långa vinter.

Anmäl er också till 

Sjösättningsskivan 

Obligatorisk 
städdag

tisdagen den 21 maj, för alla som 
haft båt på varvet. 

lördagen den 25 maj, från ca kl 18  
traditionell räkfrossa med tillbehör.
 

Vår vänklubb Ligna

Danviksbron kommer att renoveras 
under båtsäsongen 2013. Under 
arbetet som pågår mellan mars och 
september 2013 kommer bron att 
vara i nedfällt läge. Den segelfria 
höjden kommer att vara som den är 
idag 11,8 m under hela renoveringen 
dock med viss inskränkning av 
farledsbredden. Farleden kommer att 
vara total avstängd ett fåtal nätter på 
grund av tunga lyft.
Mastkranar på plats
 Trafikkontoret kommer att 
hålla med en mastkran på vardera 
sida om bron,en är belägen på 
Långholmen hos Göta segelsällskap 
den andra vid Hunduddens 
varvsförening, kranarna kommer att 
vara tillgängliga från 20 april till och 
med 27september.
 Kranen vid Hundudden 
är tillgänglig för allmänheten 
vid alla tidpunkter utom när 
sjösättningar pågår. Dessa datum är 
23/4,25/4,27/4, 2/5,4/5,5/5,9/5 samt 
vid upptagningar 20-21/9, 4-6/10,11-
12/10, 20-21/10. Alternativet om 
man har för hög mast och inte vill 
masta på och av är att välja slussen i 
Södertälje.

Danviksbron

Sommarträff ÅMK

SVENSKA BÅTUNIONEN
Riksorganisation för landets Båtklubbar

Säkrare och tryggare båtliv när
båten fått en säkerhetskontroll

ÄR DU BÅTFÖRARE ÄR DU OCKSÅ

BEFÄLHAVARE
HUR LITEN BÅT DU ÄN FÖR
ÄR DU I LAGENS MENING
BEFÄLHAVARE PÅ ETT FARTYG.
SJÖLAGENS §58 ÅLÄGGER DIG ATT
INNAN DU STARTAR DIN BÅTFÄRD
“TILLSE ATT FARTYGET ÄR SJÖVÄRDIGT”...

DAGS FÖR BESIKTNING
BLI BÅTSMART... FÖR DIN EGEN SKULL

Besiktiga din båt

Klubbträff i sommar på Fågelön
Boka in 6 juli



En påminnelse 
angående Miljön

Tänk på att lägga avfall på rätt ställe. Hamnar avfall i contain-
ern som inte får kastas där, innebär det ökade kostnader för 
klubben och i förlängningen för dig.

I stora containern 
på planen skall alla torrsopor dumpas såsom trävirke, metallskrot, mattor, tomdunkar/burkar m.m. men 
absolut inte el-prylar, el-kablar, lysrör eller dunkar/burkar innehållande färg, olja eller lösningsmedel. 

Lösningsmedel - spillolja 
Ev. innehåll av detta ska tömmas i miljöstationens två fat och därefter kan dunk/burk dumpas i con-
tainern. Släng inga tomdunkar i miljöstationens kärl. 

Oljefilter
Det finns ett speciellt kärl för begagnade oljefilter. 

Start och förbrukningsbatterier för båt (och bil)
Ställ inte uttjänta batterier i miljöstationen. Säljare av startbatterier är skyldiga att ta emot förbrukade 
batterier utan kostnad och där ska de hamna och inte i miljöstationen. Här finns dock en holk för 
småbatterier.

Elskrot 
Allt med sladd och en hel del annat som är att betrakta som el-prylar har också en egen container i 
miljöstationen. 

Lysrör
En behållare för begagnade lysrör finns också på miljöstationen

Aluminumburkar och Pet-flaskor
Under sommarsäsongen står en behållare för aluminumburkar och Pet-flaskor på bryggan. Panta era 
burkar eller släng dem där.

Matavfall och “hushållssopor”
Under sommarsäsongen finns tre styck soptunnor på bryggan. Tänk på att de kan bli överfyllda snabbt, 
så släng gärna sådant som hör hemma i den stora containern där. Vinterhalvåret hittar man avfalls-
tunna på mellandäck.

       Ligna Båt Klubb, 

      Årsta Motorbåt Klubb och 

      Varvsföreningen Tanto Sjögård


