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Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb
Tillfällig hamnplats

Hemsida

Vi vill på försök låta köande medlemmar i ÅMK tillfälligt hyra båtplatser
som är tomma under vissa sommarveckor.
Upprop till dig som har bryggplats
1) Vet du med dig att du inte behöver din
bryggplats under en sammanhängande
tidsperiod av minst 4 veckor
2) Ge en ny medlem som köar för hamnplats en god tjänst.och spara samtidigt in
på dina båtkostnader.
3) Anmäl till sommarplats@ambk.se
nummer på platsen, bredd om det är en
plats på insidan och mellan vilka datum
din plats är ledig.)
Bonus till dig lånar ut din plats
100 kr/vecka (dock högst hela din hamnavgift, som är för utsida 1000:- och för
insida 1500:-)
De som står på kö för hamnplats
kommer sen att få information om vilka
platser som tillfälligt är lediga, mellan
vilka datum samt om platsen passar för
segelbåt eller för både segel/ motorbåt.

ÅMK har nu en hemsida som fungerar väl och uppdateras ofta och regelbundet.
Här (www.ambk.se) kan du
hitta det mesta som rör klubben. Aktuella avgifter, blanketter för att ansöka om hamnplats och varvsplats/
vinterplats
(upptagningsanmälan)
blankett för att anmäla ny e-postadress med mera.
Här finns också en lista över
klubbens förtroendevalda och kontaktuppgifter samt en del länkar till
sjölivbaserade sajter.
Du kan också hitta en mängd användbar information om VTS,
alltså varvet (Varvsföreningen Tanto
Sjögård)  
Kanske har inte alla medlemmar lagt ÅMK (www.ambk.se)
som startsida, något som vi naturligtvis varmt rekommenderar, därför
kommer ibland, som det här, utskick
med mailen.

Skärgårdstur?
Tänker du ta en tur i skärgården i sommar kan
du passa på att besöka Västerö. Där har vår
vänklubb Ligna BåtSällskap sinklubbholme.
Som ÅMK-medlem är du välkommen att
besöka den och ligga vid deras brygga för en
symbolisk summa.

I slutet av april fick ni en faktura från
ÅMK, de allra flesta av er via mail.
Det är lätt att en räkning försvinner bland
alla mail. Kolla att ni har betalat !
Slipp påminnelseavgift och spara pengar
och spara arbete åt styrelsen

Klubbträff påen Fågelön
i Mälar
t från ÅMK
ca 6 nautiska mil västeru

Boka in 5 juli

För nya och för gamla medlemmar
- en påminnelse angående Miljön
Tänk på att lägga avfall på rätt ställe. Hamnar avfall i containern 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 containern. 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 sådant som hör hemma i den stora containern i den.
					

						Ligna Båt Klubb,
						Årsta Motorbåt Klubb och
						

Varvsföreningen Tanto Sjögård

