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Verksamhetsplan 2018 för Årstavikens 
Segelsällskap 
 

Inledning 
2018 kommer att bli ett spännande år i vår förening! Vi arbetar redan idag med att teckna ett nytt 
avtal med Stockholms Stad för bryggor och mark, vår förhoppning är att det kan bli ett minst 15 årigt 
avtal. 

Vi arbetar för att ett nytt klubbhus skall stå klart under året, projektet avvaktar nytt markavtal för 
stunden. 

Verksamhetsplan för Hamnen ÅSS 
Vi fortsätter vårt enträgna arbete även under detta år. Mycket har blivit bättre, men mer finns att 
göra. 

Självklart kan ett klubbhusbygge ställa mycket av aktiviteterna på ända, men vi kan passa på och göra 
efterfrågade saker i samband med ett bygge. T.ex. ny el-dragning och uppsäkring till bryggården. 

 

Några extrakt;  

Bryggården 

Förbättrad cykelparkeringen samt komplettera med mer belysning. Vidare fortsätter vi med den 
förhyrda BajaMajan tsv.  Nya rutiner för grillarnas skötsel måste tas fram. 

Täckgården 

Fortfarande återstår ett stort arbete med omdaning av täckgården, ställningar, fack och hyllor för 
pallningsmaterial och stöttor, vaggor mm. Men vi fortsätter just nu endast med årlig städning i 
avvaktan på Södra Skanstulls omdanings-program. 

Bryggor 

Bryggorna får nu en årlig genomgång och besiktning, precis som av Y-bommar och flottörer. Vi 
planerar fortsätta med att hänga upp sprängmattor på utsidan av 5, 6 och 700 bryggorna för att 
minska svall från båttrafiken.  

Staden - ÅSS 
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Planerad toatömningsbrygga skall anläggas vid stenbryggan under våren enligt uppgift från 
Idrottsförvaltningen 

Diverse underhållsarbete 

Slipen kommer renoveras med del av räls och gjutning av nytt fundament för slipmotorn. 

Kompletteringsmålning av alla hus. El-revision/utbyte av icke godkänt material. 

 

Miljöåtgärder 

Fortsatt arbete med miljöförbättringar, information i försök att få fler båtägare att sluta bottenmåla. 
ÅSS har på nytt ansökt om mer medel så att medlemmarna kan billigare ska kunna blästra/slipa 
båtbottnar. Vi vill också fortsätta mäta alla båtar mha XRF radar på hamnplan, dvs hur mycket gift 
från båtbotten som kommer ut.  

Övriga aktiviteter 

Mastskjulsvinden, ”Tordansskjul”, traktorskjulets förbättringar avvaktar vi med hänsyn till ”Södra 
Skanstull-programmet”. 

Hamnbåten skall genomgå en större renovering(skrovet) inkl epoxibehandling 

Verksamhetsplan för Holmarna 
Vällinge 

Holmvärdarna på Vällinge kommer under kommande säsong var 8 stycken där Pia Oxendal är 
sammankallande. Gruppen kommer öppna ön under maj och från det bemanna helgerna fram till 
stängning i september. 

Under våren kommer Pampas renovera pontonerna så vi säkerställer att livslängden på dom håller 
bra många år till. Vi kommer även montera bastun så den kommer på plats till sommaren.  

Då vi har renoverat ön och investerat mycket pengar i den vill vi såklart få möjlighet att visa upp den 
och hoppas att så många medlemmar som möjligt vill komma till vår invigningsfest vi planerar. 
Inbjudan kommer skickas ut när planen är lagd.  

 

Verkarna 

Holmvärdsgruppen kommer under kommande säsong bestå av 7 stycken holmvärdar där Mats 
Skoglund är sammankallande. Öppningshelgen kommer vara runt månadskiftet april/maj och 
helgbemanning fram till midsommar och därefter veckobemanning fram till skolstart och därefter 
igen veckobemanning tills stängning som beräknas i början av oktober.  
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I år har holmvärdarna planer på att flytta sopstationen lite närmare piren där soporna hämtas. I 
skrivande stund är det oklart om det kommer bli ett seglarläger efter midsommar, då vi inte har 
någon ansvarig för ungdomskomittén. 

Gruppen kommer planera både midsommar, pubafton och sedan avsluta sommaren med en 
kräftskiva.  

Välkomna till öarna! 

 

 

Verksamhetsplan för ÅSS Ungdom 
Då det saknas en sammankallande för ungdomssektion kommer styrelsen att gå in och stötta 
verksamheten. Styrelsen tittar också på att samarbeta med andra båtklubbar i närområdet kring 
ungdomsverksamhet. 

Fler barn: En ambition om att få ca 15 barn per kväll, dvs totalt 30 barn för veckoseglingarna. 

Veckosegling: 2 ggr per vecka och då gärna med fler Optimister i sjön. 

Seglarlägret: Genomförs som planerat. 

 

Ungdomssektionen tittar på fördjupa sig inom seglingsteori, säkerhet och navigation för att erbjuda 
barnen och ungdomarna ännu mer kunskap. 

 

Bägge kölarna till våra C55or behöver repareras.  

 

Verksamhetsplan för Båtlivssektionen 
 

Studieombudet 

Studieombudet fortsätter sitt arbete att tillsammans med partner arrangera utbildningar för våra 
medlemmar. Studieombudet planerar olika temakvällar under 2017. Vi ser gärna att medlemmarna 
kommer med förslag till olika temakvällar.  

Klubbmästare Hamnen  

Styrelsens mål med klubbmästeriet I hamnen är att arbetet skall leda till ökad klubbgemenskap och 
att fler medlemmar känner att de vill bidra till ÅSS. Som ett led i detta ser vi över strukturen för 
klubbmästeriet I hamnen. 
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Tävlingsverksamheten 

ÅSS har en lång tradition att vara ett seglingssällskap med tävlingsverksamhet. Numera har vi små 
möjligheter att själva arrangera tävlingar. Då är vi med andra klubbar som medarrangörer vilket har 
fungerat bra.  

Kanot/bräda  

Kommer att arbeta med olika tankar och ideér som finns inom kanotsektionen att bättre kunna 
integrera sin verksamhet med den övriga verksamheten.  


