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Höstmötet är inställt.

Styrelsen har beslutat att inte genomföra något medlemsmöte i höst

Upptagningsdagar
upptagning 1 Lördag 3 oktober
(arbetsplikt 29 september)
2 Lördag 10 oktober
(arbetsplikt 6 oktober)
3 Lördag 17 oktober
(arbetsplikt 13 oktober )
Upprop kl 8.00 samtliga upptagningsdagar.
Vilken upptagningsdag du har står på listor på Mellandäck. Där ska du också
genom att signera visa att du tagit del av informationen. På tisdagskvällen innan din upptagning har du arbetsplikt, denna börjar 17.30.
Du ska då också ha kontrollerat att ditt pallningsmaterial och stöttor
är i bra skick inför din upptagningsdag.
OBS I år är munskydd obligatoriskt under upptagningsdagarna OBS

Hög tid att sanera

Några få av er båtägare har fortfarande inte sanerat era bottnar från giftig färg.
Från och med 2021-01-01 är det inte tillåtet att ha båten i ÅMK.s hamn om
man har förbjudna mängder giftfärg på sin båt.
De värden som registrerades vid Happy Boats mätning för två år sedan är de som vi utgår ifrån om ni inte efter det har sanerat er båt.
För att få plats i hamnen efter sjösättning 2021 (eller från 20210101
om ni har båt i vinterhamnen) ska ni kunna uppvisa ett intyg på att båten är ren.
Underlaget/Intyget finns på ÅMK:s hemsida för nedladdning. ÅMK/VTS kan
däremot erbjuda varvsplats för båten. Båten ska då endast finnas i hamnen en
till ett par dagar i samband med upptag och sjösättning.
Enligt kemikalieinspektionen är båtens huvudsakliga förtöjningsplats
avgörande för vilka krav på båtbottenfärger som gäller. Kemikalieinspektionens definition på förtöjningsplats är följande:
”Användningsvillkoret huvudsaklig förtöjningsplats avser den egna, fasta båtplats man har eller har hyreskontrakt för. Om båten förtöjs vid flera båtplatser
som båtägaren förfogar över, varav den ena är i sötvatten eller norr om Örskär, får båten inte målas med biocidinnehållande båtbottenfärg eftersom det
inte finns godkända färger för de vattnen. Huvudsaklig förtöjningsplats avser
alltså förvaring av båten när den är förtöjd i vatten. Exempel på vad som inte
omfattas av användningsvillkoret är en tillfällig vistelse vid gästhamn, allmän
brygga, varv eller liknande.”
läs mer https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-ochunderhallning/batklubbar/

Å M K 100 År

Nästa år fyller Årsta Motorbåt Klubb
100 År. Det tänker vi fira och texten
som du just nu läser är en efterlysning.
Ännu finns inga spikade planer men en riktig fest ska vi självklart
ha. Förhoppningsvis råder det sådana
umgängesförhållanden att vi får och kan
samla alla medlemmar som vill delta.
Därför tänker vi oss att festen ska vara
någon gång under sensommaren 2021,
kanske på Båtklubbarnas dag i slutet av
augusti.
Har ni idéer om hur vi kan
göra denna fest och detta jubielumsår ännu mer minnevärt får ni gärna
kontakta festgeneralen/hamnkapten
Thomas Malmberg .
Vår plan är att också göra
någon form av Jubileumspublikation.
Vi vill givetvis ha in så mycket bilder,
texter och minnen som möjligt för att
kunna göra en fin bok om klubbens historia. Så kolla i era fotoalbum, datorer
och hårddiskar efter material.
Arbetar du i tryckeribranschen
eller har du bra kontakter som kan ordna
med bra pris på tryckning är det också
värdefullt.
Är du duktig på logotyper får
du gärna komma med förslag på en
jubileumslogga. Förslag till text
ÅMK 1921-2021 100 År, med eller
utan bild. Detta får gärna ske snart och
det vore kul om vi kan använda loggan
under hela nästa år.
Så har du bilder, minnen, idéer
mm Ta gärna kontakt med eller skicka
material till Ordförande Kjell Dike

Är du osäker på om din
båt är giftfri?

De värden som registrerades vid Happy Boats mätning för två år sedan är
den som vi utgår ifrån om ni inte efter
det har sanerat er båt.
Några av er medlemmar har
bytt båt sedan mätningen och är ni osäkra på om er nuvarande båt har godkänd botten kan ni få den uppmätt efter
upptagning.

Om din båt är bottenmålad
någon gång och du av någon anledning inte har något mätresultat finns
nu möjligheten att åtgärda detta.
Beställ XRF-mätning

Anmäl ditt intresse till Peter
Hougner snarast.
peter.hougner@comhem.se
Mätningen kommer att ske
någon gång i
oktober/november om det-

Städning av
gemensamma utrymmen

Städningen av våra gemensamma
lokaler har varit eftersatt och vi har
beslutat att städning ska ske 1 gång/
månad under oktober till april och var
fjortonde dag från maj till september.
ÅMK är en ideell förening
utan ekonomiska resurser att anställa
personal för att städa och därför kommer medlemmar att kallas till detta
arbete.
Fyra
medlemmar
per
städtillfälle kommer att kallas och
man får inbördes komma överens om
hur man fördelar arbetet som beräknas ta ca 1 timma.
Kan du inte städa på den dagen du är kallad, byt med någon annan medlem. Telefonlista kommer att
bifogas. Uteblir man kostar det samma som annan försummad arbetsplikt
- 1000 kr
Det kommer att finnas en
checklista att följa och även plats för
eventuella kommentarer och signaturer från de ansvariga.

visar sig att det finns intresse
Kostnaden blir ca 250/båt med protokoll till båtägaren och till ÅMK.
Renbotten-intyg
ÅMK.s styrelse har tagit fram ett
dokument där båtägare och besiktningsperson kan intyga att en båt är
sanerad/ behandlad.
Detta dokument upprättas i två pappersexemplar varav ett
är båtägarens och ett arkiveras hos
ÅMK samt en digital kopia som
finns i BAS-K. Ett Renbotten-intyg eller annan jämförbar handling
kommer att krävas för att få hamnplats i ÅMK 2021.
Medlemmar som kommer
med en båt utifrån och önskar bryggplats i ÅMK rekommenderas att ha
med sig någon form av intyg som
kan intyga att det på skrovbotten
inte finns någon form av förbjuden
färg.

Låt
BESIKTIGA
din BÅT

Besiktningsmän i ÅMK

Björn Green, Peter Hougner,
Jan Wahlström och Kjell
Dike

Besök
hemsidan
www.ambk.se
Där hittar
ni viktig
information,
blanketter,
Kalendarium
mm.
Via hemsidan
har ni också
möjlighet att
kontakta/maila
styrelsen.

Allt fler fritidsbåtar klarar kraven - läs mer
på Miljöförvaltningens hemsida

https://start.stockholm/aktuellt/nyheter/2020/06/allt-fler-fritidsbatar-klarar-miljokraven/

Många bra tips på ett hållbart båtliv
https://start.stockholm/batliv/

Läs hela Happy Boats rapport

https://start.stockholm/globalassets/start/aktuellt/nyheter/2020/06/happy-boatrapport-19-300-pdf-nytt-fonster.pdf

SMBF:s Miljökonferens den 3 december

Vi räknar med att Transportstyrelsen ska kunna presentera Skrovmålets
slutsatser/rekommendationer samt att vi ska få fördjupad information
om eventuella kommande krav på klubbarna att sanera marken från
föroreningar. Dessutom övrig aktuell förbundsinformation från SMBF
Konferensen kommer att vara digital och fler detaljer kommer i november

Människan och havet 2.0

Här kan du lyssna på Havsmiljöinstitutets webinarieserie Människan
och Havet 2.0, om havets ekonomi och miljö. Onsdagens seminarium
handlar om fritidsbåtslivets påverkan på havsmiljön. Medverkar gör
bland annat SBU:s verksamhetschef Peter Karlsson. Fredagens seminarium är ett samtal mellan miljömålsberedningens* ledamöter. Från
veckan 7-11 september 2020

Ny möjlighet att skrota
fritidsbåten

Nu erbjuder Havs- och vattenmyndigheten
ägare av uttjänta fritidsbåtar att återvinna den
till ett subventionerat pris. Möjligheten ges
så länge pengarna – fyra miljoner kronor –
räcker, dock längst till och med 31 december
2020.
Fakta om bidrag till skrotning
Satsningen gäller båtar som ägs av privatpersoner.
Båten ska vara minst tre meter lång
och väga minst 200 kilo och max tre ton.
Ägaren betalar transport till återvinningscentral samt eventuella saneringskostnader.
Erbjudandet gäller så länge stödet
räcker, dock längst till 31 december 2020.
Anmäl på www.båtretur.se om du vill
skrota din båt.
Läs mer på Havs och vattenmyndighetens hemsida https://www.havochvatten.se/
miljopaverkan-och-atgarder/miljopaverkan/
fororeningar-och-farliga-amnen/fritidsbatar/
skrotning-av-fritidsbatar.html

https://havsmiljoinstitutet.se/seminarier/andraevenemang/
manniskan-och-havet-2.0 (kopiera till din webbläsare)
*Miljömålsberedningen är en parlamentarisk utredning med ledamöter
från samtliga riksdagspartier, som har fått i uppdrag att ”föreslå en
strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande
av hav och marina resurser”.

Läs intervjun med Sven Yrvindefter 78 dygn på havet

https://www.hamnen.se/artiklar/segel/yrvind-nar-atlanto-efter-78-dagar/

Båtförsäktringar SVENSKA SJÖ
https://svenskasjo.se

Båtvimplar finns att
köpa! Pris 150 kr

Släng skräpet på rätt ställe
Miljöfrågorna i och kring en båtklubb blir alltmer uppmärksammade och viktiga. Gemensamt med VTS
och LBS har ÅMK en utmärkt miljöstation. Där finns separata kärl för olika vätskor såsom lösningsmedel,
glykol och spillolja. Där finns kärl för återvinning av det mesta vi inte får slänga i skräpcontainern. Man
kan även lämna sina uttjänta båtbatterier i en särskild behållare.

Lösningsmedel - spillolja - glykol

Ev. innehåll av detta ska tömmas i miljöstationens olika 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)

Nu finns det möjligheter för er att lämna uttjänta batterier i miljöstationen. Här finns också 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

I miljöstationen förvaras också absorbenter
för användning om oljeblandat vatten eller oljeläckage uppstår i hamnen.

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 avfallstunna
på mellandäck. (De finns på plats från ca 1 vecka före första sjösättning till en vecka efter sista
upptagning.)

Aluminumburkar och Pet-flaskor

Under sommarsäsongen står en behållare för aluminumburkar och Pet-flaskor på bryggan. Panta era
burkar eller släng dem där. Här finns också en tunna för glasburkar/flaskor, men ta gärna med era flaskor
till kommunens behållare för glas. Den närmaste finns på Tantogatan

Det finns också en container för torra grovsopor

Där 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.

Tömning av septiktankar

För er med septiktank finns nu tre alternativ på nära håll. Den närmaste vår klubb finns vid Liljeholmens
Båtklubb,alldeles hitom Liljeholmsbron. Har man slussat in från Saltsjön kan man passa på att tömma
vid den sugstation som finns vid Årstavikens Segel Sällskap. Det finns också en tömningsstation vid i
Långholmskanalen mittemot Mälarvarvet.
								

