
Anslag på mellandäck

                        nummer 2/ 2013

Hemsidan 
Servern där vår hemsida finns  har 
haft en del problem under hösten 
och uppkoppling dit har ibland inte 
fungerat.  Man når den via www.ambk.
se alternativt www.åmk.se . 
 Viktig information till 
medlemmarna, blanketter, mötestider 
mm.  hittar ni oftast där. Där finns också 
möjlighet att kontakta styrelsen via mail, 
liksom en adress till webb-ansvarige Per 
Ljungberg. 
 För er som  inte regelbundet 
besöker hemsidan har vi valt att göra ett 
ÅMK-nytt med lite aktuell information 
som via mail och anslagstavla 
förhoppningsvis når alla berörda. 

Utombordare i 
motorförrådet 

kommer att 
slängas...

om de inte namnmärks....

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

Gör din röst hörd
Kom på Årsmöte i ÅMK

den 18 februari 

När vi ändå är inne på uppmärkning 
vill vi påminna om att ni sätter 
namnlappar även på era presen-
ningar, master bommar, jollar och 
alla andra lösa pinaler etc. 
 Omärkta prylar kommer 
att användas av klubben eller slän-
gas den närmast kommande städ-
dag. 
 VTS kräver också att alla 
båtar är märkta med namn och 
telefonnummer.
 Klubbmedlemmar kom-
mer regelbundet att gå vaktrond 
på varvsområdet och skulle de 
upptäcka något som bör åtgärdas, 
skadade pallningar eller trasiga 
presenningar brukar de meddela 
ägarna. Så för din egen skull är det 
viktigt att ditt namn och telefon-
nummer finns väl synligt på båt 
eller stöttor.

 EFTERLYSNING
ÅMK är en ideell förening som byg-
ger hela sin verksamhet på frivilliga 
insatser. Det är en starkt bidragande 
anledning till att vi kan hålla så låga 
avgifter. Det innebär också på gott 
och på ont att vi måste arbeta när båtar 
ska i och ur sjön, när vi ska städa upp 
på brygga och varvsområde och inte 
minst när vi måste reparera vagnar 
och annat som går sönder, eller när 
vi  ska göra installationer mm.  För de 
flesta innebär det utöver sjösättning 
och upptagning och obligatorisk städ-
dag högst en arbetsdag per år. 
 För att slippa anlita dyra 
reparatörer och installatörer strävar vi 
efter att hitta kompetensen bland våra 
medlemmar.  
 Framförallt nedanstående 
kompetenser  är väldigt intressanta för 
oss:

- Behörig elektriker
 - Svetsare
 - Maskinförare

- VVS -installationer
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Besiktningsmän i ÅMK 
Björn Green, Peter Hougner, 
Jan Wahlström och Kjell Dike



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 Sällskap, 

      Årsta Motorbåt Klubb och 

      Varvsföreningen Tanto Sjögård



För er som inte varit på klubben under den senaste 
tiden kan vi informera om att vårt sönderblåsta 
partytält på bryggan ersatts av en något mer stabil 
byggnad. Det är tack vare många generösa medlem-
mar som bidragit med både arbetskraft och material 
som detta blivit möjligt. Med risk för att glömma 

någon nämner vi inga namn, men de vet själva att 
de deras insats är värt ett jättestort TACK.  Dock bör 
det största och varmaste TACKET gå till intendenten 
Damian Nordström utan vars insatser både som 
formgivare och byggare detta bygge aldrig skulle 
blivit av.

“KLUBBHOLMEN”

Skulle någon av er missat att båten ska vara täckt se-
nast den 1 november påminner vi om detta. 
 Den höststorm som skakade Skåne och Väst-
kusten för några veckor sedan hade ju påtagligt bedar-
rat när den nådde våra longituder. Det kan vi glädja 
oss åt. Vi vet inte när, men att det kommer fler blåsiga 
dagar kan vi vara säkra på. Att snön snart faller kan vi 
också förvänta oss.    
 Klubbmedlemmar kommer regelbundet att 
gå vaktrond på varvsområdet och skulle de upptäcka 
något som bör åtgärdas, skadade pallningar eller tra-
siga presenningar brukar de meddela ägarna. Det är 
därför av största vikt att ditt namn och telefonnummer 
finns väl synligt på båt eller stöttor. Än viktigare är 
det att ta för vana att titta till sin båt då och då.

Titta till din båt i vinter!!!



Med denna bild som en uppmuntran till alla att förlänga båtsäsongen 
vill vi i styrelsen passa på att önska medlemmar och andra läsare 

 

God Jul  
och 

Gott Nytt År


