
 

ÅRSTA MOTORBÅT KLUBB
    Viktig information från din båtklubb                        

TÄCKA OCH MÄRKA BÅT
Som ni kanske läst i separat mail från Varvscheferna ska 
alla båtar vara täckta senast den 1 november. Det är vik-
tigt att ha din båt täckt över vintern, för din egen skull 
men även för båtgrannar. En vattenfylld båt kan knäcka 
pallning, välta och skada andra båtar. En bra täckning 
ska ha takås så att snö och vatten rinner av båten.
 Det är också mycket viktigt att ni tydligt mär-
ker er båt med namn och framförallt telefonnum-
mer så att vintervakterna enkelt kan nå er om något 
skett med pallning eller täckning.

MÄRKA ANNAT MATERIAL
Det är också viktigt att ni märker upp annat som exem-
pelvis master, jollar utombordsmotorer, presenningar 
mm. 
 Presenningsförrådet kommer att städas nå-
gon gång efter den 15 november när även vinterlig-
garna har haft möjlighet att täcka sina båtar. Då kommer 
uttjänta pressar som inte är märkta att kastas och de öv-
riga som inte är märkta med namn kommer att tillfalla 
klubben. Så vet ni med er att ni har kvar pressar där är 
det mycket angeläget att ni märker dem tydligt. 

”OSTFEST”  
Den 13 november kommer det att vara en upptagnings-
fest gemensam för LBK och ÅMK. Arrangemanget 
kommer dock att skilja sig väldigt mycket från tidigare 
år. De som är intresserade av att delta tar med sig den 
mat (ost om man så vill) och dryck. Det kommer att 
finnas papptallrikar och plastglas. 
 Med detta arrangemang är därför inte föranmä-
lan nödvändig. 

INFÖR 2022
Även om det känns avlägset när höstlöven faller och 
snart snön så kommer det en ny sommar även nästa år. 
Som information till nya och gamla medlemmar gäller 
följande. 
• Senast den sista februari anmäler man intresse 
för bryggplats inför kommande säsong. 
• Platserna fördelas av styrelsen, i första hand av 

hamnkapten och vice hamnkapten. 
• Blir man tilldelad plats och tackar ja till denna er-
lägger man betalning för hela säsongen
• Är det så att man inte använder sin plats under 
en längre tid (3 eller fler veckor) vare sig det handlar om 
att man väljer att sjösätta sent eller lämnar hamnen för en 
längre tid disponerar klubben dessa tomma platser. 
• Hamnkapten/vice hamnkapten fördelar dessa plat-
ser främst till de köande medlemmar som inte har någon 
permanent bryggplats. 
• Eftersom vi varje sommar har många köande till 
för få platser är det viktigt att du/ni informerar styrelsen/
hamnkaptener om ni vet att er plats kommer att vara tom 
under en tid. Det är en solidaritetshandling både gentemot 
köande kamrater och klubben.
• Liksom den gångna säsongen, kommer eventuel-
la intäkter från uthyrningen av dessa ”tillfälliga sommar-
platser” att tillfalla klubben.

SANERING
Sen årsskiftet 2021 ska alla båtar som har hamnplats i 
ÅMK, undantaget är fortfarande träbåtar, ha åtgärdade 
bottnar som inte släpper gift i vattnet. 
 Har du skaffat en (för klubben) ny båt som inte är 
sanerad måste du ta kontakt med  klubbens miljöombud 
innan du börjar sanera. Läs också noga igenom  rekom-
mendationerna i Skrovmålet se adress nedan (PDF) som 
är ett nationellt samverkansprojekt för en giftfri miljö som 
leds av Transportstyrelsen.
 Där kan man läsa om lämpliga saneringsmetoder 
av båtskrov och vad man behöver göra för att sanering-
en ska ske på ett säkert sätt. Dessa metoder är slipning, 
torrskrapning, blästring med sand eller kolsyra samt gel-
behandling med skrapa. De skyddsåtgärder som rapporten 
behandlar är exempelvis hur man ska täcka marken un-
der båten, båtens sidor för att skydda mot väder, person-
lig skyddsutrustning och att man ska hantera avfallet som 
farligt avfall.
adress till Skrovmålet 
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/
dokument/fritidsbatar1/rekommendationsaneringbatbot-
ten210914.pdf
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