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Verksamhetsberättelse för Årstavikens Segelsällskap 2016 
Organisationsnummer 802003-9122 
 
 
SÄLLSKAPET VERKAR FÖR ATT  
 Främja gemenskapen genom trivsel och aktiviteter i hamnen och på Sällskapets holmar.  
 Förvalta Sällskapets tillgångar och verka för en god och sund ekonomi.  
 I möjligaste mån bereda hamn- och uppläggningsplatser för medlemmarnas båtar.  
 Medlemmarna bidrar aktivt med intresse, tid och kompetens i föreningsverksamheten.  
 Bidra till ökat intresse för båtlivet bland barn och ungdom genom ungdomsverksamhet.  
 Öka kunskapen inom båtliv och gott sjömanskap genom utbildning.  
 Arbeta aktivt för en god miljö genom minskade utsläpp och föroreningar inom båtlivet.  
 Uppmuntra tävlingsverksamhet med anknytning till båtlivet.  
 Alla medlemmar ska behandlas lika oavsett kön, sexuell läggning, etniskt ursprung eller Funktionshinder.  
 
Den ideella verksamheten hanteras och koordineras av styrelsen, och av de olika kommittéerna som står för en stor 
del av aktiviteterna under året.  
 
SÄLLSKAPETS MEDLEMMAR 2016  
Sällskapet har 803 medlemmar. Under sommaren 2016 har 334 båtar haft plats vid våra bryggor. I vinter har vi 198 
båtar på land och 44 båtar i vattnet.  
 
SÄLLSKAPETS MEDLEMSSKAP  
ÅSS är i dag representerat i Stockholms Seglarförbund SSF, Årstavikens Båtklubbar ÅVK och Saltsjön-Mälarens 
Båtförbund SMBF, som är medlem i Svenska Båtunionen SBU. Sällskapet är också medlem i BKD, Båtklubbarnas Dag 
sedan 2012.  
  
SÄLLSKAPETS FASTIGHET  
Verkarna: Sällskapet är lagfaren ägare till fastigheten Överby 179:1 i Värmdö kommun. Tomtstorleken uppgår till 262 
320 kvm varav land 36 120 kvm och vatten 226 200 kvm. Skatteverkets typkod är 281 småhusenhet, skattefri enl. kap 
3, paragraf 4 (FTL) och fastigheten saknar taxeringsvärde. Fastigheten ligger utom detaljplanerat område och för hela 
ön gäller reglerna för strandskydd.  
Ön har använts som klubbholme sedan tidigt 1930-tal av Sällskapet. På ön finns viss bebyggelse; en äldre dansbana 
med tillhörande utrymmen, en ny stuga som har byggts under hösten 2011 för holmvärdarna, bastu, 
övernattningsstuga, förråd och en stor mulltoalett. Vidare finns en muddrad hamn med anlagda kajer och pirar som 
ger bra vågskydd. Byggnader och hamn är försörjda med el. En mindre grävd brunn finns. 2010 värderades ön till 6 000 
000 kr av värderingsföretaget Eminenta. Inteckningar uppgår till sammanlagt 3 523 000 kr och är knutna till 
Swedbank.  
 
SÄLLSKAPETS ARRENDE  
Vällinge: Sällskapet arrenderar sedan mitten av 1920-talet en holme i Mälaren (i avtalet benämnt Kaninholmen) inom 
Salems Kommun av Stockholm Vatten. Holmen benämns av Lantmäteriet som Tallholmen. På holmen har 
Sjöfartsverket en fyr kallad Vällinge efter närmsta större gård på fastlandet.  
Arrendet löper årsvis och förlängs automatiskt med 1 år om ingen uppsägning sker från parternas sida. Den årliga 
arrendeavgiften uppgår till ca 15 500 kr. På ön finns ett större klubbhus byggt 1915 byggt av Stockholms Segelsällskap 
och en mindre bastu. Dessa fastigheter ägs av Sällskapet och är inte taxerade.  
På ön finns anlagda bryggor och två stora pontoner för förtöjning och vågskydd.  
Byggnader och hamn är försörjda med el. Ingen vattenbrunn finns.  
 
SÄLLSKAPETS UPPLÅTELSEAVTAL  
Avtalet med Stockholms idrottsförvaltning löpte ut under 2013 och förlängs med 5 år. Polistillstånd har sökts för 
klubbhuset respektive parkmark som nyttjas för båtuppläggning. Stockholms stad har höjt arrendet för marken som 
klubbhuset upptar, arrendet uppgår idag till ca 250 000kr för klubbhuset, inklusive köket som Skrovet AB förhyr. 
 
SÄLLSKAPETS AVTAL MED SKROVET AB  
En överenskommelse mellan Skrovet AB och ÅSS har träffats avseende markarrende för köket som skrovet förhyr. 
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SÄLLSKAPETS BÅTAR  
 Hamnen: 1 hamnbåt Örnvik 5,5; 1 roddbåt Uttern  
 Verkarna: 1 holmbåt Uttern hyttbåt med motor; 1 roddbåt Grisslan  
 Vällinge: holmbåt roddbåt Örnvik med motor; 1 jolle Pioneer 8  
 Ungdomssektionen: 2 segelbåt C55; 17 segeljolle Optimist;  
 2 segeljolle Laser; 2 segeljolle Flipper 
 
SÄLLSKAPETS FÖRSÄKRINGAR  
Sällskapet har sina försäkringar i Svenska Sjö AB, Vaxholm. Försäkringen omfattar egendomar som byggnader och 
båtar men också kollektiv olycksfallsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och ansvarsförsäkring för styrelsen.  
 
SÄLLSKAPETS STYRELSE  
 Ordförande Johan Wiklander  
 Vice ordförande Gunnar Buhre tom oktober 2016 
 Kassör Anette Eineljung 
 Sekreterare Katarina Strömvall 
 Ungdom Peter Bryttne 
 Holmansvarig Carola Arkeklint  
 Hamnkapten Hans Loewy  
 Expeditionsansvarig Peter Andskär 
 Båtlivsansvarig Lars Eric Muth  
 Suppleant Thomas von Sydow 
 Suppleant Per-Åke Holmberg  
 Suppleant Peter Eriksson 
 
SÄLLSKAPETS BANKKONTAKTER  
Sällskapet har sina bankaffärer med Swedbank, på grund av det förmånliga samarbetsavtal Svenska Båtunionen har 
framtagit med Swedbank.  
 
SÄLLSKAPETS FÖRENINGSMÖTEN  
Årsmöte den 15 mars 2016  
Plats: Sjömansskolans lokaler på Långholmen.  
Höstmöte den 17 november 2016  
Plats: Sjömansskolans lokaler på Långholmen.  
 
SÄLLSKAPETS MEDLEMSSYSTEM  
Sedan 2010 använder sig Sällskapet av det av SBU tillhandhållna systemet BAS för all hantering av klubbdata. 
Systemunderhållet sker centralt och det kan köras från vilken nätuppkopplad PC som helst. Från 2012 görs 
bokföringen direkt i Swedbanks system.  
 
SÄLLSKAPETS HOLMAR, VERKARNA OCH VÄLLINGE  
Verkarna 

Vår holme Verkarna i Saltsjön öppnades enligt plan runt valborg 2016. Vår holmvärdsgrupp städade, rensade, fixade 
och lagade det som hade gått sönder under vintern och förberedde ön för att ta emot medlemmarna inför den 
efterlängtade båtsäsongen.  
Holmen har varit bemannad från midsommar fram till i början av oktober och under säsongen har holmen haft 462 st 
medlemsbåtar och 226 st gästbåtar som besökare.  
Veckan efter midsommar skötte ungdomssektionen om ön då det sedvanliga seglarlägret genomfördes med ett lyckat 
resultat. 
Holmvärdsgruppen genomförde som vanligt en trevlig midsommar som gick i barnens tecken. I mitten av juli 
återinfördes den efterlängtade pubafton med i stort sett en full hamn. En mycket lyckad afton som avslutades med 
korvgrillning på grilludden till ljudet av lite gitarr och skönsång.  Kräftskivan var en lyckad tillställning med en trubadur 
som spelade för ett 30 tal båtar i hamnen och det dansades på dansbanan och även den kvällen avslutades med 
korvgrillning på grilludden. 
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Vällinge 

På Vällinge samlades holmvärdsgruppen en lördag i mitten av maj 2016 för att städa och fixa inför säsongen. 
Holmvärdsgruppen har köpt in nya sängar till huset så medlemmarna som ”hyrde” en sovplats under sommaren sov 
kungligt. Under säsongen har ön haft 105 st medlemsbåtar och 54 st gästbåtar som besökare. Ön stängdes i slutet av 
september.  
 
Carola Arkeklint  
Holmansvarig  
 
 
JUNIORVERKSAMHETEN  
 
VÅREN 2016:  

 Fix med båtar och båttrailers – en trailer besiktigad. 
 Städning av vinden. 
 Tisdagsseglingar inledda. Som mest 18 barn med. Fokus på trivsel och glädje men också inslag av allvar inte 

minst kring säkerhet som ju segling i Årstaviken kräver. 
 Planering inför sommarlägret 

SOMMAREN 2016: 
 Ett en vecka långt läger för 15 barn plus hyfsat antal föräldrar och ungdomsfunktionärer genomfördes 

veckan efter midsommar. Väldigt lyckat! 
 Laserjollarna lämnades kvar på Verkarna då dom ansågs vara i så dåligt skick att vi inte hade nytta av dom 

till hösten. 

HÖSTEN 2016: 
 Efter önskemål så övergick vi till att segla ut både tisdags och torsdagskvällar. 
 Torrsättning av C55 or och sista check av Optimisterna genomfördes innan vintervilan. 

 
Peter Bryttne 
Ansvarig Juniorverksamheten  
 
 
BÅTLIVSSEKTIONEN  
 
STUDIEOMBUDET:  
Under året har verksamheten ägnats åt att höja medlemmarnas kunskaper inom navigationsområdet. Medlemmarna 
har erbjudits utbildningar från förarintyg till klass 8 varav en del av utbildningarna har hållits i föreningens klubbhus.  
 
KLUBBMÄSTERI HAMNEN:  
Under året har våra klubbvärdinnor ansvarat för fika vid funktionärsträff, påskfika, arrangemang kring båtklubbarnas 
dag samt glöggmingel på Lucia. Därtill har vi vid de bägge arbetsdagarna försett alla deltagarna med grillade 
hamburgare och dryck, vilket är populärt. När vi den 12 november stod inne vid caféet så efterlyses det även våffla, 
men hon var inte medlem. I juni bidrog Båtlivssektionen med “bubblet” i samband med invigningen av det nya 
bryggdäcket i hamnen. 
 
TÄVLINGSVERKSAMHETEN:  
Under 2016 har Åss varit med och arrangerat Mälarvarvet tillsammans med flera andra klubbar i Mälaren för nionde 
gången. Det är en distanskappsegling med utgångspunkt från Göta SS klubbholme Jungfruholmarna. Det är en 
traditionsenlig kappsegling med segling under lördagen och med gemensam middag och dans på kvällen. I år deltog 
drygt 40 båtar varav en från ÅSS, som tyvärr inte vann. ÅSS bidrar med seglingsledare och funktionärer, dvs de som 
snavar för själva kappseglingen och banan, samt att vi även bidrar med att vår hamnbåt används under kappseglingen 
som funktionärsbåt.   

KANOT/BRÄDA:  
Under året har det bedrivits normal verksamhet inom sektionen. Alla platser är i stort sett upptagna.  
 
Lars Eric Muth  
Sammankallande Båtlivskommittén  
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HAMNEN  
 
Av de 45 punkter vi har haft på "att göra" listan är nu 28 genomförda, självklart har mycket kommit till, mer om det 
under verksamhetsplanen för 2017. 
 
Två arbetsdagar genomförda med jättebra uppslutning, kallade i våras var 50 medlemmar och 75 dök upp! Under 
hösten i snökaos med 50 medlemmar, jätteskoj att alla värnar om vår fina klubb. Vårens stora jobb blev färdigställande 
av däcket på bryggården (en stor eloge till Sigge/Gunnar/Roffe för stora delar av jobbet). En bra byggnation av 
regnskydd till soptunnorna genomfördes av Gunnar/Roffe mfl. Lagning av läckande vattenledning och målning av plank 
mot täckgården och så förstås vanlig fejning/röjning. Städning av täckgården igen och nu börjar det minska rejält, men 
vi måste hitta annan lösning på detta. Som vanligt positiv feedback vid de traditionella After Work grillningarna, tackar 
Lars-Erik. 
 
Fortsatt arbetet med förbättring av EL. via nya EL-skåp och nytt kablage. Hamnbåtens motor servad och lagad. 
Länspump och nytt batteri införskaffat.  
 
De nya varv-hamnföreskrifterna samt info vid sjö/torrsättningarna har gett resultat och förbättrat pallningsmaterialet 
väsentligt. Ny båtuppställning med mindre avstånd mellan båtarna samt rakare rader fungerar mycket bra, tack till 
lyftgänget Dagge/Magnus, Martin/Ronnie. 
Nya driftrutiner vid sjö-, och torrsättning har gjort det hela ännu mer effektivt.  
Nya skyltar, kedjor och avstängningsanordningar har införskaffats inför sjö-, respektive torrsättning. Klubben bjöd på 
kaffe/bulle vid torrsättningen, positivt och uppskattat. 
 
Det sk slukhålet vid mastbryggan åtgärdades utan kostnad av Stockholm Stad. Mycket bra miljöarbete i klubben. 
Beröm från idrotts-, park- och miljö-förvaltningen om vårt sätt att värna om miljön, områdets tillgänglighet/skick.  
Mastskjulet har städats igen och oanvända master lagts på översta sticket.  
 
Ett nytt fenomen inträffade under året med stor ökning av båttrafik tack vare slussen projektet vilket medför mycket 
svall och en del skador på båtarna. Nya fartbegränsningskyltar uppsatta, hjälpt till en del. Fortsatt arbete nödvändigt. 
Åtgärder påbörjades(bekostades av staden) med en ny tvärbrygga på 100-200 bryggan minskar svall/vindar från väst. 
En plan finns också att hänga upp sprängmattor på utsidan av 5, 6 och 700 bryggan. 
Slipen besiktigad, rälsen funnen i gott skick(dykare och Niclas), slipmotorns fästen måste dock förankras bättre. 
Rampens grind renoverad av Sigge. Såväl som grinden till bryggården samt nya dörrstängare(tack Peter). 
Fler vinterliggarna än förra året(44 st) och komplettering av el har gjort att det fungerat mycket bra. Utredningar pågår 
om en mer långsiktig lösning för ännu fler båtar i sjön på vintern.  
Blästringen av ytterligare 35 båtarna gick väldigt bra under Roffes överseende. ÅSS har nu gjort flest i hela Stockholms 
län. Fler är intresserade så vi har ansökt om ett nytt sk Lova-bidrag för det utökade intresset. Miljöförvaltningen 
kommer icke tillåta giftfärg inom snar framtid så det gäller finna nya arbetssätt för båtägarna. 
 
Bra jobb av Micke och Stefan för vinterhamnen som fick sig ett lyft med ny förbättrad EL, kraftigare kablage, ändrad 
placering av virvlar samt ett positivt försök med luftbubblor. Fortsättning följer definitivt då behovet av fler 
vinterhamnsplatser kommer öka succesivt med troligen minskande uppläggningsytor.  
 
Inga varning för otäcka eller ej flyttade båtar utfärdade, hamn kommittén ger med beröm godkänt till alla båtägarna. 
Beröm också till Peter på expeditionen över välfyllda båtplatser, ordning och reda i BAS-K 
 
Hamnkapten  
Hans Loewy  
 
 
SLUTORD  
 
Styrelsen vill tacka alla funktionärer för det gångna året.  
 
Vår verksamhet skulle inte kunna bedrivas utan er.  
Ett stort tack till er alla! 
 
Johan Wiklander, Anette Eineljung, Katarina Strömvall, Peter Bryttne, Carola Arkeklint, Hans Loewy, Peter Andskär, 
Lars Eric Muth, Thomas von Sydow, Per-Åke Holmberg, Peter Eriksson 


