
utan farkost härmed uppmuntras 
till är att anmäla alla i familjen 
som (familje-)medlemmar. Makar/
partners och barn. Det kostar 50 kr/
år och medlem. Vi var vid årsskiftet 
236 registrerade medlemmar, det är 
väldigt bra om vi kan fördubbla det 
antalet.

En annan åtgärd i vår 
överlevnadsstrategi är 
att delta mer aktivt i 

Båtklubbarnas dag. Det är ett 
evenemang i slutet av augusti varje år 
när båtklubbarna i Stockholm genom 
Öppna Hus och Öppna bryggor visar 
upp sin verksamhet.  Med båtparaden 
som avslutas på Riddarfjärden vill 
klubbarna visa vilken rikedom 
båtkulturen tillför staden. Båtlivet 
längs med Stockholms stränder 
och kajer gagnar ju inte enbart oss 
med båt utan är berikande för hela 
stadslivet. 

                        nummer 2/ 2013

Stötta klubben! Gå med i ÅMK!

Anmäl alla (i familjen alltså) som inte redan är 
medlemmar i ÅMK

(Familjemedlem 50 kr/år, ingen åldersgräns, varken uppåt eller neråt)  

                  1/2015

Vi är lyckligt lottade som är 
medlemmar i ÅMK och 
ännu mer glada om vi har 

fått båtplats vid vår brygga. I det 
som räknas till innerstaden finns 14 
klubbar och vår tillhör de medelstora. 
Flera av de andra klubbarna längs 
Årstaviken har levt under en oviss 
framtid och haft svårt att få kontrakt 
på mer än ett år. Vi har ett kontrakt 
som löper på ca 10 år till och under 
den tiden kanske inte så mycket mer 
händer, utöver att vi får räkna med 
ökade hyreskostnader. Bland annat 
kommer med stor sannolikhet nya 
EU-regler om moms att drabba oss. 
(se SMBF.s utskick sidan 4)

På Liljeholmskajen, på andra 
sidan vattnet växer en ny 
stadsdel fram. Säkert kastar 

många byggherrar lystna blickar åt 
den mark som ligger än mer centralt 
på Södermalm där vi nu håller till. 
På ÅMKs årsmöte diskuterades hur 
vi kan göra det lite svårare att vräka  
oss när vårt kontrakt löper ut.
Någon förslog att vi skulle försöka 
utöka antalet båtplatser i klubben. En 
flytbrygga till och kanske ytterligare 
20-25 båtar. Styrelsen fick i uppdrag 
att undersöka förutsättningarna för 
detta. 

Det som omedelbart kan 
göras och som alla 
medlemmar med eller 

Viktiga Datum
Sjösättningsdagar

lördagen 2 maj
lördagen 9 maj

 och 
söndagen 10 maj

Städdag tisdagen 12 maj
Sjösättningsskiva

lördagen den 30 maj 

Ny parkeringspolicy
Från och med i sommar kommer det att 
vara totalförbud mot att parkera husbilar 
på varvsområdet. Detta föranlett bland 
annat av att en del medlemmar bott i 
sina husbilar vilket inte är tillåtet.
 Varje bil som parkeras inom 
varvsområdet måste också förses med 
en väl synlig lapp som informerar om 
ägares namn, klubbtillhörighet och 
mobilnummer (eller telefonnummer där 
ägaren kan nås) 
 Dessa tillhandhålls av 
klubbarna. Kommer att delas ut under 
sjössättningsdagarna. För ev. frågor, 
maila  till  någon i ÅMK:s respektive 
LBS:s styrelse.

Besök hemsidan 
 Man når den via www.ambk.se 

alternativt www.åmk.se  

Viktig information,
blanketter, mötestider mm.  

hittar ni oftast där. 
Där finns också möjlighet att 
kontakta styrelsen via mail.



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



Styrelse för ÅMK 2015-2016
Ordförande Björn Green      vald 2014 sitter ytterligare 1 år

Vice ordförande Kjell Dike      vald 2014 sitter ytterligare 1 år

Hamnkapten Andreas Hindenburg     vald 2014 sitter ytterligare 1 år

Vice hamnkapten Christer “Tummen” Berg nyvald 2015 2 år

Kassör Ingrid Penton      nyvald 2015 2 år

Sekreterare Ann Melin      nyvald 2015 2 år

Vice sekreterare Anders Stegen   omvald 2015 2 år

Övrig ledamot Sandra Gaverud   omvald 2015 1 år

Övrig ledamot Mathias Söder    nyvald 2015 1 år

“KLUBBHOLMEN”
 EFTERLYSNING

ÅMK är en ideell förening som behöver frivilliga 
insatser. För att färdigställa vår klubbholme behövs 
en behörig elektriker. Mycket arbete är utfört men 
det behövs någon som kan slutföra arbetet. Finns det 
någon behörig elektriker i klubben eller dess närhet 
som kan åta sig arbetet.
	 Det	finns	också	 ett	 stort	 behov	av	personer	
som	 kan	 köra	 kranen	 under	 sjösättningar	 och	 up-
ptagningar.

Kan och vill ni hjälpa till - 
hör av er till styrelsen!

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

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



Brev från SMBF till medlemsklubbarna 

Ang. moms på båt- och uppläggningsplatser

SMBF har under flera års tid fört överläggningar med Stockholms stad för att 

ta fram en ny modell för debitering av båtklubbar. Modellen ska omfatta de 

båtklubbar som har avtal eller de som kommer att få nya avtal med Stockholms 

stads Idrottsförvaltning. Information om innehål- let i modellen har tidigare 

informerats om på SMBFs hemsida och på möten.

Vid möte den 12 januari 2015 meddelade Stockholms stads Idrottsförvaltning 

att båtklubbarna kommer att få betala moms på de avgifter som klubbarna 

betalar för båt- och uppläggnings- platser. Denna förändring hade införts i det 

tjänsteutlåtande som behandlades i Stockholms Idrottsnämnd, utan att SMBFs 

representanter i förväg blivit informerade om denna förändring. Beslutet att 

moms ska betalas grundar sig på en EU-dom och ett betänkande från Skatteut- 

skottet.

SMBF reagerade kraftfullt mot detta beslut. För att utreda frågan togs kontakt 

med Skatteverket, men även från deras sida har vi fått beskedet att moms ska 

betalas på båt- och upplägg- ningsplatser.

Eftersom detta beslut inte bara kan gälla Stockholms klubbar utan kommer att 

drabba hela landet har SMBF skickat en skrivelse till SBU och begärt hjälp från 

deras juridiska kommitté, med att fortsätta utreda frågan.

Momsfrågan har tidigare varit på tapeten, 2008 angrep EU-kommissionen 

Sverige med ett fördragsbrottsförfarande och menade att ML (lagen om 

mervärdesskatt) inte överensstämde med gällande EU-direktiv. Dåvarande 

finansminister uttalade sig då att han skulle slåss ”ända in i kaklet” för den 

svenska modellen.

SMBFs styrelse förstår att detta kommer som ett dråpslag för er som 

representerar klubbarna eftersom detta påverkar klubbarnas ekonomi. Vår 

förhoppning är att frågan ska lösas för oss alla på ett positivt sätt.


