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Miljöpolicy för Årstavikens Segelsällskap 
 
 
Årstavikens Segelsällskap är en öppen allmännyttig ideell förening, uppbyggd enligt 
demokratiska principer. Dess ändamål är att skapa intresse och verka för båtlivet, 
främja tävlings- och övrig fritidsverksamhet, bedriva juniorverksamhet med 
anknytning till båtsporten, verka för ett gott kamrat- och sjömanskap och ett 
hänsynsfullt uppträdande på sjön och i naturen samt verka för en god närmiljö 
genom minskade utsläpp av föroreningar och användning av produkter som skadar 
natur och miljö så litet som möjligt. ÅSS ändamål är vidare att bereda hamn och 
uppläggningsplatser för i ÅSS inregistrerade båtar. 
 
Förutsättningen för ett långsiktigt aktivt båtliv i en levande skärgårdsmiljö med rent 
vatten och rena stränder är att åtgärder måste vidtas för att minimera  belastning på 
naturen och miljön. 
ÅSS läge i centrala Stockholm vid Årstaviken i Mälaren, vilken utgör vattentäkt för 
staden, gör att ÅSS och dess medlemmar har ett särskilt ansvar och ska ha en hög 
ambitionsnivå i miljöarbetet. Detta gäller i lika hög grad också de mark och 
vattenområden ÅSS disponerar på Verkarna och Vällinge. 
 
 
Årstavikens Segelsällskap och dess medlemmar ska: 

• Verka för en helhetssyn i miljöarbetet och så långt som möjligt minimera 
miljöpåverkan av vår verksamhet. 

• Bedriva vår verksamhet med ansvar för naturen och miljön och följa de 
miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram. 

• Följa gällande miljölagstiftning och tillämpa de föreskrifter och följa de krav 
som är aktuella. 

• Integrera miljöarbetet i ÅSS verksamhet. En förutsättning för förverkligande av 
miljöpolicyn är att alla klubbmedlemmar arbetar för ständiga förbättringar så 
vår belastning på naturen och miljön minimeras. 

• Efter bästa förmåga använda de mest miljövänliga och godkända alternativen 
av de produkter som används för arbeten på och framdrift av den egna båten. 

• Sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler så att ÅSS 
ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder får genomslag. 

• Verka för ökad sopsortering och återvinning. 



   

Årstavikens Segelsällskap 
 

Reviderad  2011-03-31  

 2 

 
 
 
 
Ansvarsfördelning 
 
 
ÅSS medlemmar förbinder sig i och med medlemskapet att följa denna 
miljöpolicy samt tillhörande miljöregler och avfallsplan. 
 
 
 
ÅSS:s styrelse har ansvar för att: 

• Miljöpolicy, miljöregler och avfallsplan skall vara tillgängliga och kända av alla 
klubbmedlemmar. 

• Leverantörer och entreprenörer ska känna till och leva upp till ÅSS miljöpolicy. 

• Genomföra miljöpolicyn praktiskt genom att sätta upp miljömål i en miljöplan. 
Fördela arbetsuppgifter mellan hamnkommitté och miljösamordnare i 
miljöarbetet. 

• Utvärdera miljöarbetet och följa upp eventuella nya krav som uppkommer 
enligt lag eller vedertagen praxis liksom policyns relevans. Detta sker minst en 
gång per år vid styrelsens genomgång av miljöarbetet. 

 


