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För att få bryggplats i ÅMK.s hamn från och med vå-
rens sjösättning krävs att du kan visa intyg på att din 
båtbotten är fri från giftig färg. En hel del av er båtäga-
re har redan fyllt i och skickat in det intyg som finns på 
hemsidan.  Ladda ner dokumentet och lämna in snarast 
till kansliet. På detta kan båtägare och besiktningsper-
son intyga att en båt är sanerad. Detta dokument upprät-
tas i två pappersexemplar varav ett är båtägarens och ett 
arkiveras hos ÅMK, samt en digital kopia som finns i 
BAS-K. Detta dokument kan du även ha nytta av om du 
vill sälja din båt. Hamnkapten håller just på att förde-
la hamnplatser och det kommer att krävas intyg för att 
få erhålla/behålla bryggplats. Är du det minsta osäker 
på ev förekomst av förbjudna färgrester bör du beställa 
en XRF-mätning. XRF-mätning utförs under vecka 11 
(16-21/3) så skynda att anmäla om du är osäker. 
Kontakta Peter Hougner <peter.hougner@gmail.com>
Den åtgärd som SMBF rekommenderar för att åtgärda 
eventuella problem är att använda biocidfri spärrfärg. 
Det anses av dem som den bästa metoden för båtägare 
och för miljön. 

ÅMK 100 ÅR
I år firar ÅMK 100 år och det ska vi fira. Förhopp-
ningsvis ska vi kunna umgås och ha en riktigt bra efter-
längtad fest i slutet av augusti. Har du förslag, musik, 
aktivitet eller annat som kan göra denna jubileumsfest 
ännu bättre vill vi att ni kontaktar Thomas Malmberg 
(hamnkapten at ambk.se) som är kontaktperson i jubi-
elumsgruppen. 
Vi gör också en publikation som ska tryckas under året 
och tar gärna emot bidrag i form av skrivna minnen, 
anekdoter, bilder mm  Har du något skicka till Kjell 
Dike (ordförande at ambk.se)

Onsdagen den 14 april är det Vårmöte 
Vi kommer med all sannolikhet att bli tvungna att ha 
även detta möte digitalt. Mer information och länk till 
ZOOM-möte kommer att sändas ut i god tid. Koppla 
upp er den 14/4 kl 19.00.  Ni kommer att få information 
om sjösättningar, arbeten i hamnen, ungdomsverksam-
het och andra aktiviteter mm.

Har ni barn eller ungdomar som är intresserade av att lära 
sig mer om segling och båtliv så kontakta ungdomsgrup-
pen Josefin Berg, Moa Hultin eller Joel Lallerstedt Vi vill 
att barnen fyllt 8 år samt att de är simkunniga. Vi har till-
gång till en rolig liten kölsegelbåt och två optimistjollar. 
I mån av tillgång kan även äldre medlemmar i klubben som 
kanske ännu inte prövat på segling få ta del av instruktö-
rernas råd och tips och testa vindarna på Årstaviken.

Kommande arbeten 
Vi planerar att genomföra ett större bojarbete i hamnen. 
I första hand vill vi placera bojar så att de inte, som nu 
dessvärre är fallet, ibland ligger mitt för varandra. Mer om 
detta arbete på vårmötet i april. 

Aktern mot land
Sommaren 2020 var trafiken från turbåtarna inte lika in-
tensiv som den brukar vara och därmed svallet inte lika 
störande. Hur det blir kommande säsong är svårt att veta, 
men vill ni undvika lite av obehaget när vågorna kommer 
så försök att backa in mot bryggan. Detta gäller naturligt-
vis er som ligger förtöjda till boj på utsidan av bryggan. 
Med stäven mot vågorna tar båten svallet mycket bättre. 
Detta kanske inte gäller alla. Har man en utombordsmotor 
för många tusenlappar på akterspegeln kanske man inte 
ska riskera att det är den som först törnar mot bryggan. 
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