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Å

rstavikens Segelsällskap är en båtklubb som sedan starten 1898 har huserat
vid norra stranden av Årstaviken i Eriksdalslunden, inte långt från Hammarbyslussen. Båtklubben är en ideell och allmännyttig förening som är uppbyggd enligt demokratiska principer. Ändamålet med verksamheten är att skapa och verka
för båtliv, befrämja tävlings- och övrig fritidsverksamhet med anknytning till båtsport
och undomsverksamhet. Vi vill även verka för ett gott kamrat och sjömanskap samt
ett hänsynsfullt uppträdande på sjön och i naturen. Verksamheten hanteras och
koordineras av styrelsen, men även de olika kommittéerna inom ÅSS står för en
stor del av aktiviteterna under året.

Välkommen till vår båtgemenskap

Att vara med i en båtklubb
Årstavikens Segelsällskap är en stor båtklubb med ca: 900 medlemmar och 360 båtplatser i hamnen i Årstaviken. Att vi fortfarande är en ideell förening och inte blivit en marina
med ”båtparkeringar,” beror i hög grad på vår gemenskap och vår förmåga att sluta upp
kring våra målsättningar och stadgar. Vi är en helt vanlig förening grundad på traditionella
demokratiska principer.
Klubben sköts helt på ideell och frivillig grund, utan anställda men med en förutsättning att
i genomsnitt ett 70-tal medlemmar åtar sig olika uppgifter som klubbfunktionärer. Dessa
uppgifter utförs vid sidan av heltidsarbete, fritidsintressen och umgänge med familj och
vänner.
Det finns alltid en plats ledig för dig om Du vill delta och påverka klubbens arbete som
funktionär.
ÅSS arrenderar marken av Stockholms Stad och i vårt avtal finns ett regelverk vi måste
följa för att inte äventyra vår framtida existens. Detta innefattar bland annat när båtar får
ligga på land respektive i sjön vid bryggorna,
En möjligen ännu viktigare del är de nya miljöreglerna för båtar med hemmahamn i Mälaren. ÅSS registrerar inte båtar om de inte är koppar eller biocidfria, mer om detta längre
fram i denna skrift under Miljöpolicy.

Det är viktigt att du tar del av informationsflödet i klubben.
Räkna inte med att tekniken alltid fungerar vid utskick etc.
Som medlem måste Du själv ta ansvar för att hålla Dig
informerad och regelbundet söka information.”

Här söker du information.

Hemsidan: www.åss.nu

På ÅSS hemsida kan du inhämta den senaste information
som rör klubbens hela organisation. Här hittar du viktiga
datum om sjösättning, torrsättning, och kallelser till vår- och
höst- arbetsdagar etc.

BAS är ÅSS medlemsregister.

Du får en egen sida som du kan logga in på.
här ser du dina kontakt- och båt uppgifter du angett till klubben
här kan du också ändra dina kontaktuppgifter
här loggar du in för att boka vaktpass
här ser du klubbens avgifter och aviseringar till dig,
och även kommande och obetalda fakturor.

ÅSS Informationshäftet “(det du just läser ur)”.

Oavsett du är gammal eller ny medlem måste du veta hur Du
och din båt skall flyta in i gemenskapen och vi tror att med
detta häfte så hamnar du lättare på rätt kurs. Informationshäftet förbättras och förändras över tiden. Den senaste versionen
finns alltid på sällskapets hemsida.

E-post

Stadgar
En förening – liten eller stor, har regler efter
vilka verksamheten ordnas. ÅSS regler formas
i stort sett av föreningens medlemmar.
Reglerna anpassas successivt efter nödvändiga
förändringar i verksamheten och i ÅSS omgiving.
Verksamheten deklareras i ÅSS stadgar. Det är
varje medlems skyldighet att känna till stadgarnas
innehåll och att efterleva dessa. Alla som inte
följer reglerna riskerar en varning och/eller en
avgift. Avgiftens storlek finns i beslut eller i
stadgarna som finns på expeditionen och på
ÅSS hemsida.
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Vid växlande kommunikation och riktad information från klubbens
kansli, samt inloggningar och bekräftelser till vaktbokningen,
används e-post.
På detta informationshäftets sista sida finns mail adresser till
klubbens funktionärer och kommittéer.

SMS

SMS till din mobil får du när brådskande information och/eller
påminnelser som måste nå dig snabbt.

Anslagstavlan

På klubbhusets anslagstavlor anslås även viktiga
nyheter som kallelser till arbetsdagar, sjösättning
och torrsättning m.m.

Medlemskap

Arbetsplikt

Vaktplikt

Vuxen fr o m det år man fyller 20
Ungdom - t o m det år man fyller 19

Rösträtt

Medlem kan du vara på flera sätt.
De olika formerna är:

Befriad från
medlemsavgift

ÅSS Jubeleumsbok

Familjemedlem

M
e
d
l
e
m

Delägare
Sommarhamn
Vintervarv
Vinterhamn
Avgiftsfria besök på ÅSS klubbholmar ingår

Familjehuvud.
Registrerad båt
med båtförvaring

Familjehuvud.
Registrerad båt
ingen båtförvaring

Avgiftsfria besök på ÅSS klubbholmar ingår

Vårt förbund - SMBF
1)

Medlem kan bli...
1)Ständigmedlem

Hedersmedlem

Efter 25 år med registrerad båt och 65 år fyllda
Styrelseförslag - klubbas på årsmöte

1) Arbetsplikten avser klubbholmarna Verkarna, Vällinge eller hemmahamn.

Registrerad båt skall alltid bära,
det för året aktuella båtregistreringsbevis.
Hämtas på expeditionen. Beviset klistras
på båten, väl synligt från brygga.

Ingen förvaring: Medlem med registrerad båt som varken har sommarplats
eller vinterförvaring i ÅSS hemmahamn. Kan efter överenskommelse med ÅSS
låna/hyra belagd bryggplats. Ingår avgiftsfria besök på ÅSS på klubbholmar.
Sommarhamn: Båt förtöjs sommartid på en av ÅSS hänvisad bryggplats.
Vinterhamn: Båt förtöjs vintertid i sjön, (om möjligt i isfri hamn), av ÅSS
hänvisad bryggplats. Arbetsplikt består av på & avetablering av vinterhamn.
Varv med kranlyft: Båt torrsätts av klubben anordnad kranlyft till
hamnplan för vinterförvaring. Sjösätts åter med kranlyft till våren.
Varv trailer: Medlem ombesörjer själv på egen hand torr & sjösättning via
trailer eller dyligt av ÅSS hänvisad plats för vinterförvaring på varvsplan.
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ÅSS är en av Stockholms äldsta båtklubbar.
År 1998 fyllde klubben 100 år, det firade man bl.a. med att ge ut
en jubileumsbok. I en krönika som börjar med år 1898 skildras år
för år viktiga händelser i klubbens historia. jubileumsboken innehåler berättelser om äventyrliga långfärder, klubbens lottbåtar och
egna byggen. Här finns spännande beskrivningar av hur klubbholmarna anskaffats och använts genom åren.
För nya medlemmar med inregistrerad båt ingår boken i
medlemsavgiften. För övriga -100 kr.

ÅSS är medlem i Saltsjön Mälarens Båtförbund (SMBF) och
Svenska Seglarförbundet (SSF).
Saltsjön – Mälarens Båtförbund (SMBF) är en sammanslutning
av 254 båtklubbar med 46 700 medlemmar inom Stockholms
och Uppsala län. SMBF är det största av 27 regionala förbund
inom Svenska Båtunionen (SBU).
Organisationen har bl.a till uppgift att värna om en levande
skärgård, samt att verka för ökad säkerhet till lands och till sjöss.
Klubbarna får via sitt medlemskap en rad förmåner, t.ex:
billigare försäkringar till sina medlemmar
en automatisk klubb- och olycksfallsförsäkring
tidningen Båtliv (6 nr/per år)
hjälp att förhandla med myndigheter och andra instanser
medlemssystemet BAS

Båtliv

Svenska Båtunionens medlemstidning heter Båtliv.
Båtliv är europas största båttidning med ca 170 000
exemplar sex gånger om året. Alla medlemmar i en
båtklubb ansluten till Svenska Båtunionen
erhåller tidningen gratis. www.batunionen.com

Båtförsäkring

STO
PP

Alla båtar i ÅSS måste
vara försäkrade till skydd mot tredje part.
Vi rekommenderar Svenska Sjö som är båtklubbarnas eget försäkrinsbolag
med specialitet på båtklubbbar.

Logga in i BAS

När du är ny medlem skall du börja med att logga in på din 		
				
medlemssida i BAS och kontrollera att dina kontaktuppgifter
stämmer. Inloggningsuppgifter till BAS fick du när du blev inskriven.
Fortsättningsvis, ta för vana att regelbundet kontrollera vad som är aviserat till dig och
att dina avgifter är betalda.

1
Gå in på...
https://bas.batunionen.se
Allternativt finns en länk på
ÅSS hemsida: www.åss.nu
Länken leder dig direkt till
BAS. Länken heter Boka.
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Fyll i dina inloggningsuppgifter
du fått. Logga in.
?
?

Godkänn vilkoren längst ner,
(gäller endast första gången).

Nattvakt

En viktig och obligatorisk uppgift för alla
medlemmar med registrerad båt och som
nyttjar sällskapets sommarhamn och/eller
vintervarv (gäller även kanotister), är att
gå nattvakt en (1) gång per år.
Vaktpliktig medlem bokar sitt vaktpass via
klubbens medlemsregister BAS.
OBS. Fr o m jan till april kan medlemmar
själva boka i BAS. Därefter blir bokningssystemet låst, och de vaktpliktiga som
inte har bokat sitt vaktpass kommer
därefter att tilldelas ett vaktdatum.

BAS

För att boka sitt vaktpass behövs
inloggningsuppgifter till BAS.
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Saknar du inloggningsuppgifter?
kontakta: expeditionen@åss.nu

Du är nu inloggad på din sida.
Här finner du en övergripande
information om dig.

Kom ihåg,
din vaktbokning är bindande och
upphör inte med automatik för att du ändrar
ditt medlemskap, säger upp din bryggplats
och/eller begär utträde under
pågående vaktperiod.

I klubbhuset finns Vaktpärm 1 & 2.
Där finns all information hur ett vaktpass
genomförs och vad som är viktigt att tänka på.

Nu skall du gå vidare och klicka
på snabblänken till höger:
Boka pass.

5
Du är nu inne i Vaktbokningssystemet.
Har du för avsikt att boka ett
vaktpass väljer du här ett datum
som passar dig och klickar på
Boka.
Eftersom du är inloggad registrerar
systemet automatiskt ditt namn och
medlemsnummer. Ångrar du dig,
klicka på: Boka av.
Fortsättningsvis klicka på länken:
Matrikel (BAS-K).

Byta pass under låst bokningsperiod.
De som av olika skäl önskar byta sitt vaktpass
under låst bokningsperiod, måste själva ombesörja att hitta någon medlem att byta med.
Hela vaktschemat med alla namn och datum finns i BAS.
Kontaktuppgifter till alla vaktpliktiga finns i vaktpärm 2,

OBS. Ifall en anhörig/delägare skall utföra
vaktpasset, skall denne vara medlem, samt
att namnet på den som ersätter noteras i
kommentars fältet i Boka pass i BAS.

NG
I
N
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Tips. På de gula länkarna finner
du mer detaljerad information
om dig, din båt, avgifter, aviserat
och ev obetalda fakturor.

R
VA traff-

S gift
av
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Städa klubbhuset.
Innan avslutat vaktpass,
ingår en del städuppgifter
av klubbhuset.
Mer info kring städning
finns i vaktinstruktionerna
i klubbhuset.

Du får absolut inte missa ditt vaktpass.
Du kan heller inte sjukskriva dig från ditt vaktpass.
Ta höjd för att något kan hända. Ha alltid en plan B
om du blir sjuk. Uteblivet vaktpass är så allvarlig att
den är belagd med en varning och en straffavgift.

Elektronisk nyckelbricka (Axema Tags)
För att få tillgång till bryggården, bryggorna, klubbhus,
servicebryggan och Jollegården (där sopstation & cyklar
förvaras), behöver du ÅSS elektroniska nyckelbricka.
Varje båt kan kvittera ut två (2 Axema Tags.
I och med utkvittering av Axema Tags godkänner du den
dataregistrering systemet tillämpar vid in & ut passage.

Din bryggplats

100 kr

Medlemsnyckel

Den behövs när Du nyttjar:
Vattenskåpen vid mastkran & Kranklacksbryggan
Mastskjulet
Mastkran
Miljöstationen
El-skåpet på Vällinge (landströmsmatning)
Bastun på Vällinge och Verkarna m.m.
El-uttag arbetsbänk bakom Sliphuset.

Rampnyckel

För de medlemmar som har båt på trailer och behöver
nyttja ÅSS båtramp, kan kvittera ut nyckel till den
låsta bommen framför rampen bredvid servicebryggan.

Båtregistreringsbevis

När du har betalt din avgift för registrerad båt, erhåller du ett
årligt registreringsbevis. Beviset hämtar du på expeditionen
och fäster på båten, synligt från brygga. Beviset berättigar till
förtöjning på ev anvisad bryggplats i sommarhamn, vinterhamn och/eller vintervarv. Båtregistreringsbeviset berättigar
även till avgiftsfria besök på klubbholmarna.
Medlemsnumret noteras på Registreringsbeviset med vattenbeständig tuschpenna
eller dyl.

Parkeringstillstånd ett/båt

Behöver Du under sommarhalvåret nyttja ÅSS
hamnområde för parkering av bil, kvitterar Du
kostnadsfritt ut ÅSS P-tillstånd.
P-tillståndet placerar Du synligt i framrutan.
OBS. Parkeringen avser att nyttjas när du besöker
båtklubben, och inte för långtidsparkering vid
t.ex. utlandsresor m.m.
OBS. Ett (1) parkerings tillstånd per båt.
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100 kr

100 kr

Bryggplats: Din bryggplats avser den båt
du har registrerad i ÅSS. Du får inte låna ut
eller hyra ut din bryggplats, utan godkännande av styrelsen. Du får inte lägga din
båt på annan plats än din egen. Den som
tillfälligt önskar låna din bryggplats måste
registrera sin båt i ÅSS, med de kostnader
det innebär. Hamnansvarig skall underrättas
och godkänna sådana överenskommelser.

Ryckdämpare

Avfjädring med ryckdämpare MÅSTE finnas i
både för och akter. Tillse att båten ligger fritt
mellan bommarna och dra inte åt för hårt då
Y-bommarnas öglor går sönder. Båten skall
flyta fritt och inte vara upphängd i en Y-bom.

Förtöjning: Båten skall vara förtöjd med
minst en tamp på var sida om aktern till
Y-bommen, samt minst en tamp på var
sida om fören till Y-bom eller brygga.
Varje tamp skall vara försedd med ryckdämpare, och det skall finnas minst två
fendrar på bägge sidor av båten.
Y-bommen hyr du av ÅSS. Du ansvarar
för att y-bommen inte utsätts för onödigt
slitage eller skada. Kontakta bryggansvarig
om du upptäcker skada på y-bommen.

El på bryggan

El på bryggan är avsedd för underhållsarbete,
dräneringpump och för att ladda batteri m.m.
Lämnar du båten för dagen måste strömkabeln
kopplas ifrån.
Hamnkommittén samt patrullerande
nattvakt förbehåller sig rätten att bryta
strömmen om inte ovanstående följs.

El-mätare - El-kort

Behöver du kontinuerligt ström i vinterhamn kan
du hyra en elmätare av ÅSS och betala din förbrukning själv.
Sommartid kan du köpa ett El-kort som gäller för
hela sommarsäsongen.
I bägge fallen måste din anläggning vara IP
klassad och av godkänd marin kvalitet.
Kortet fästes med buntband på kabelns ena
ände mot El-stolpe.
Anläggningen skall godkännas av ÅSS.

Som ryckdämpare
rekommenderas
förtöjningsfjäder
av stål eller
gummi.

ÅSS anläggning

Toalett
Skrovet
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Parke
Sthlm ring
Stad

SS

Å

Miljöstation

Täckningsgård

10

JolleHushålls sopor
Källsortering
gård

Mastskjul

Besiktning av bryggor och varv
Hamnkommittén genomför regelbundet besiktningar av bryggor respektive varv, vilket bl.a.
innebär kontroll av...
•
•
•
•
•
•

att din förtöjning mellan brygga och båt
överensstämmer med ÅSS föreskrifter.
att din båt är avfendrad.
att bryggorna är fria från cyklar, bojar,
jollar och dyl.
Bockar och stöttor.
Märkning.
Vintertäckning

Vid anmärkning fäster brygg/varvs ansvariga
en lapp på din båt om snaraste åtgärder.
Vid behov av akuta åtgärder kontaktas Du
omedelbart. Risken finns att du annars inte
godkänns för sjösättning eller torrsättning.
Syftet med dessa inspektioner, är att säkra
allt material så som båtar och framför allt
människor och att tredje person ej kommer
till skada.

Arbetsdagar

Ca: 60-80 personer blir alltid kallade till våreller höstarbetsdag inom klubbens hamnoch varvsområde.
En kallelse till arbetsdag är bindande om
inte särskilda skäl föreligger.
Du får ha högst 2 st. på varandra särskilda
skäl som förhinder.
Du är skyldig att själv finna informationen
om Du är kallad. Kallade till arbetsdag
meddelas via e-post samt anslås på
klubbens anslagstavla.
Arbetspliktiga utan båt förvaring är arbetet
förlagt till klubbholmarna
Du får absolut inte missa
en kallelse till arbetsdag.
Denna glömska är så VAR
NING
allvarlig att den är
Straffbelagd med en
avgift
varning och
Uteblive
n arbetsd
straffavgift.
ag
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Båt kvar i sjön

Fr o m den 15 oktober upphör sommarplatsavtalet. Du får inte längre förtöja din båt ifall
du inte ingår i Vinterhamn.
Vill du ha kvar din båt i sjön under vintern,
(i så kallad is-fri hamn), anmäler du ditt
intresse till expeditionen@åss.nu
Först på våren efter att ny medlemsavgift
är betald är det åter tillåtet att förtöja båten
vid sin sommarbryggplats.

15
okt

Täckning av båt i varv

I avtalet med Sthlm. stad för nyttjandet av
båtuppläggning i vintervarv, skall alla båtar
vara täckta den 1 december. Glöm ej medlemsnummer på täckningen!
Du får absolut inte glömma att din båt
skall vara täckt den 1 dec.
Denna glömska är så
allvarlig att den är
VARNI
belagd med en
NG
Avgift
varning och en
1000
straff avgift.
k

Ej täckt
b

r

åt 1 dec

Att bygga båthus

För båtar med varvsplats gäller beräkningsnormen för debitering
faktisk båtlängd + 0,5 m X båtbredd + 0,5
Båtägare som behöver större yta, än ovan,
för t.ex. uppförande av båthus skall föranmäla sina avsikter till lyftansvarig vid
torrsättningen, för att underlätta planeringen. Extra debet. sker i efterhand.
Alla båtägare debiteras för den totala varvsytan som används, Även
sådan yta som under torrsättningen inte blev nyttjad men som i
efterhand nyttjas av medlem kommer att debiteras i efterhand.

OBS

Godkända båtbockar på ÅSS

Ej Godkända båtbockar på ÅSS
(tar för stor plats, tar för lång tid att justera)

CYKEL PARKERING SOP STATION
Burkar/
Petflaskor

Hushållssoppor

Glas
färgat

Glas
ofärgat

Metallförpackning

Godkända stöttor på ÅSS (eller motsvarande typ)
Godkända trailers på ÅSS (i olika storlekar)

Ej godkända på ÅSS (för tunga, (justering tar för lång tid)
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Ej godkända trailer/båtvagnar på ÅSS (tar för stor plats)

Sjösättning

Torrsättning

När den Stora Dagen, som vi alla längtar
efter, börjar närma sig är det
dags för vissa förberedelser:
Boka in datum och klockslag för Ditt kvarter i Din kalender.
Försäkra Dig om att Du betalat alla
avgifter till Sällskapet.
Kontrollera att Din försäkring gäller.
Varje båtägares sjösättningstid anslås på
anslagstavla i klubbhuset och via mai i god
tid före sjösättningsperioden.
På sjösättningsdagen gäller för Dig att:

1
2

Vara närvarande vid upprop och
genomgång på planen.
Hjälpa dina kvartersgrannar även efter
att Du har sjösatt din båt.

3

Ha långa tampar fästade i för och akter.

4

Ta med egen länspump vid behov.

5

Varvsplats på hamnplan ingår inte med
automatik om du fått bryggplats. Intresse för varvplats lämnas till expeditionen.
Upptagning sker med inhyrd mobilkran.
Varje båtägares upptagningstid anslås
på anslagstavla i klubbhuset och vi mail
i god tid före torrsättningen. Båtarna
indelas i olika varv. Varvsbasarna leder
och fördelar arbetet på hamnplan. Efter
upprop och genomgång avgör de båtarnas placering i varvet.
Alla avgifter skall vara betalda, annars
lyfts inte båten!

OBS

båtäga
re
ansvara n
själv öv r helt
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OLYCKS
RISK

1
2
3

När alla båtar i kvarteret är sjösatta måste
Du så fort som möjligt städa upp och ta
hand om ditt pallningsmaterial.
Vill du förvara det i täckningsgården
måste du bunta det samt märka det med
ditt medlemsnummer och läggas i rätt fack.
Vaggor & bockar skall vara demonterade.
Inget material får förvaras utanför täckningsgården.
Vid vårstädningen kastas allt material
som ligger kvar på hamnplan.
Trailers och vagnar får inte parkeras eller
förvaras på hamnplan.

4

Titta till din båt i sjön kontinuerligt.
Byt tfn nr med din båtgranne.

6

16

5

Beakta följande:

var närvarande vid upprop och
genomgång på planen
Pallningsmaterial och stöttor skall
vara framtagna till uppläggningskvarteret, samt märkta med ditt m-nr.
Vid upptagningen kommer vi att se
till att rejäla vaggor, bockar och
stöttor används. Lösvirke och stöttor
under relingslisten kommer inte att
accepteras. Se hamnföreskrifter.
på hemsidan
hjälp dina kvartersgrannar även efter
att Du har torrsatt din båt
När Du täcker din båt med pressening inför vintern (senast den sista
november), måste ditt medlemsnummer/mobilnummer vara synligt.
En god idé är att skriva ditt medlemsnummer på pressen, då slipper Hamnkommittén leta eller gissa vem som
äger båten.
Hamnkommittén måste kunna nå dig
under vintern om något inträffar.
Titta till din båt på land kontinuerligt.
Byt tfn nr med din båtgranne.

Miljöstationen

Vinterhamn

ÅSS erbjuder bryggplatser under vintersäsongen, i mån det går i isfri hamn.
För detta tecknas överenskommelse
gällande plats, förtöjning, elförbrukning,
elmätare och tillsyn.
För mer information kontakta
expeditionen@åss.nu
eller vinterhamn@åss.nu

I miljöstationen deponerar Du överblivna
kemikalier som olja, färgrester, lösningsmedel.
Batterier läggs i separat låda utanför den
låsta containern.
Miljöombudet ansvarar för tömning av
stationen. Hjälp till att hålla snyggt i vår miljöstation, överfyll inte och lämna inte skräp.
Kontakta omedelbart miljöombudet när kärl
är fyllda!
Medlemsnyckel krävs

M-nummer på båt i varv

Jollegården

Medlemsnumret skall alltid vara synligt på både presenning och pallning på
båtar som ligger i varv på hamnplan, Är
medlemsnumret dolt eller saknas riskerar
Du att inte bli uppringd om något inträffar med din båt. Ett annat senario är att
Du riskerar att inte finnas med på sjösättningslistan till våren. Ett bra förslag är att
skriva medlemsnumret direkt på presseningen med en kraftig spritpenna!

Sopor, cyklar & Jollar
Soptunnorna i Jollegården
är bara till för hushålls sopor.
Grovsopor (embalage m.m.)
tar du med dig hem.
Cykel förvaring. Här finns
även en cykelparkering.
I Jollegården förvaras även
ungdomssektionens jollar,
optimister och segelbåtar.

CYKEL PARKERING SOP STATION
Burkar/
Petflaskor

Bryggården (Bryggudden)

Inhägnaden kring klubbhuset
med utgång till bryggorna blir
vårt gemensamma umgängesområde.
Gården är till för allas trevnad
och området är rustat med
utemöbler, grillar och
planteringar.
Håll gärna efter och städa
efter dig!
Axema TAG krävs.

Hushållssoppor

Glas
färgat

Glas
ofärgat

Metallförpackning

Täckningsgården

I täckningsgården har Du under sommar
säsongen möjlighet att förvara ditt täckningsmateriel från vintersäsongen.
•
•
•
•

Bockar, vaggor och båthusgavlar skall
vara demonterade och läggas i avsedda fack
Material får inte sticka ut över tak.
Allt material skall vara buntat och
märkt med ditt medlemsnummer.
I täckgården förvarar vi inte vagnar.

Vid höststädningen städas överblivet materiel ut och kastas i container.
Därför är det extra viktigt för vinterliggare
att märka sitt material och att lägga det i
rätt fack.
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Mastkransbryggan

Kanotskjulet

Mastkransbryggan är i förstahand avsedd
för på- och av- mastning. Vid sjösättning
och torrsättning när mastarbeterna är som
intensivast finns vid kranen en bokningspärm för att underlätta planeringen av mastarbeterna. I andra hand, när bryggan är
ledig används den av våra medlemmar
för att tanka vatten och lasta ur och i båten.
Ingen form av permanent förtöjning får
ske här. Kranen får endast avändas för att
lyfta master!

I Kanotskjulet håller Kanotsektionen till
med plats för 25 kanoter.
I utrymmet på den vänstra utbygggnaden
av skjulet kallas “Tordans skjul”, där förvarar Juniorsektionen en del av sina jollar
och annan utrustning.

Mastskjulet

Alla medlemmar med segelbåtar har möjlighet att förvara sina master i mastskjulet.
Mastskjulet är indelat i tre sektioner
beroende på längd.
•
•
•

För att förhindra att
obehöriga använder vajern
som lian (och kan skada sig),
eller spänna vajern så spelet går
sönder, så måste Du efter användning låsa veven med
kroken enligt anvisningen.

Vänstra sektionen är avsedd för
14 meter och däröver.
Mittsektionen är avsedd för upp till
14 meter.
Högra sektionen är avsedd för
resterande master.

Bommar eller Spiror skall förvaras i båten och inte i mastskjulet. Stående rigg, spridare
och fiolspridare skall vara demonterade från masten. Vassa föremål på masten skall skyddas. Alla master skall vara märkta med medlemsnummer. Inget annat material än master
får förvaras i mastskjulet. Medlemsnyckel krävs.

Rampen

För medlemmar med registrerad båt och
båten på båtsläp/trailer, finns möjligheten
att torr eller sjösätta via rampen.
När Du är klar låser du bommen efter dig.
Rampnyckel krävs och kan kvitteras ut på
expeditionen.

Motorkransbryggan

På motorkransbryggan har medlemmar
möjlighet att lyfta i eller ur båtmotorer.
Kättingspel finns förvarat hos hamnkommittén.
Maxlast 500kg!
Lämna inte kvar kasserade motordelar/
Dessa måste Du själv ombesörja att de
transporteras bort och lämnas till återvinning. Batterier lämnar du i vår egen miljöstation.

Servicebryggan

Båtsläp på varvsplan

Fr o m den 1 juni upphör avtalet med Sthlm
Stad att nyttja hamnplan för uppläggning av
båtar. Detta gäller gäller i högsta grad även
båttrailer. Du måste själv ombesörja din
förvaringen av trailer utanför ÅSS område.
Överträdelse är belagd med varning och
avgift.
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Används korta stunder för, i och urlastning,
service, samt givetvis i samband med torr
och sjösättning med trailer.
Vid behov av att ligga längre än en dag,
skall tillstånd inhämtas av hamnkommittén.
Vid sjösättning och torrsättning, är bryggan reserverad för pumpning av läckande träbåtar!

Slipen

På området finns en rälsbunden slip som
kan användas vid situationer då torrsättning
krävs. Slipen får för tillfället bara belastas
med max 2 ton.
Vid akut behov av sliptagning kontakta
hamnkapten.
Slipavgift utgår.

Sliphuset

Sliphuset består av tre sektioner som hamnkommittén disponerar för ÅSS verksamhet.
• Sliprummet:

			
Slipmotor och verkstad
• Mellanförådet:
Städ och trädgårdsutrustning.
• Katten:
Hamnkommitténs föråd

Parkeringen

ÅSS har nyttjanderätten att parkera motorfordon på hamnplan väster om sliphuset
fr o m 15 maj t o m 15 september. Då behövs ett P-tillstånd som kostnadsfritt kvitteras ut
på expeditionen. P-tillståndet placeras väl synligt i framrutan.
OBS. Din båt måste vara registrerad i ÅSS, och ett (1) parkerings tillstånd per båt gäller.
Parkeringen avser när du är klubben och nyttjar din båt, och inte för boendeparkering,
trailers eller långtidsparkering vid utlandssemester. Kvitteras ut på expeditionen.

1)
Ett ( nd
stå
p-till båt.
per
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Miljöregler för Årstavikens Segelsällskap

ÅSS:s miljöregler har som mål att minska vår miljöpåverkan vid båttnyttjande och
underhållsarbete. ÅSS:s medlemmar ska använda de mest miljövänliga produkterna
vid underhåll och drift av båten. Miljöreglerna ska följas av alla medlemmar i Årstavikens
Segelsällskap och är en del av båtklubbens miljöpolicy.
Endast av myndigheter godkända
båtbottenfärger och andra kemikalier
får användas.
Information om godkända och icke
godkända båtbottenfärger finns på
Kemikalieinspektionens hemsida:
http://www.kemi.se/.
OBS.Det finns inga godkända färger
för sötvatten (Mälaren), färger ska
vara helt koppar, bly och biocidfria.
Tvättning av båtskrovet med högtrycksspruta eller dylikt får endast
göras under vinterupplägget på båtar
som har biocidfri båtbotten. Vid tvättning av båtskrov med godkända värden men med koppar/zink kvar skall
tvättvatten omhändertas och läggas i
miljöstationen.
Vid borttagning av bottenfärg ska
underliggande mark skyddas med presenning samt sidor och uppsamlade
färgrester slängas efter varje arbetsdag i därför avsedd avfallsbehållare
för att undvika spridning. Vid maskinslipning använd industridammsugare
med uppsamlingspåsar anpassade för
ändamålet och kopplad till slipmaskinen. Efter slutfört arbete lämnas uppsamlingspåsen i miljöstationen.
Blästring skall utföras av godkänt företag med inteckning av mark och båt
genom utsugsfläkt med filter.
Sand och färgrester skall destrueras.
Personlig utrustning ska användas
vid underhållsarbete med giftiga kemikalier. Andningsskydd, heltäckande
kläder, handskar & glasögon är exempel. Se: www.andningsskydd.nu

Ingen antifoulingfärg
(giftfärg, d.v.s. färg med
skydd mot påväxning)
får användas då du har
hemmahamn i Årstaviken
enligt ÅSS miljöregler

Högtryckspruta
får användas om
du har en ren botten.
D v s båten är aldrig
bottenmålad

Våra klubbholmar

Våra pärlor! Pärlor skall skötas med omsorg. Då får de behålla sin lyster. De
pärlor vi syftar på är våra klubböar: Verkarna och Vällinge. Det är dessa pärlor
vi skall bry oss om. Det är din och min omsorg om öarna som gör det möjligt att
ha kvar dom i vår ägo. Det är ditt och mitt bidrag i form av kunnande och arbetsinsats som tillsammans gör att vi har råd med dylika pärlor. På hemsidan hittar
Du information om våra pärlor och vad som är på gång för att samtidigt ha en öppen debatt om vad som behöver göras och hur det skall göras. Du är som medlem välkommen till debatt och med arbetsinsatser. Hör gärna av dig till holmansvarig eller styresen. Medlemmar med inregistrerad båt i ÅSS, dvs har gällande
registrerings bevis ligger gratis och kan ansluta el i mån av tillgängligt el-utag.
För gästbåtar utgår gästhamnsavgift. Mer info om avgifter se www.å ss.nu

Verkarna N59,23 O18,37

Vällinge N 59 15,9

O17 43,1

ÅSS Klubbholme i Mälaren. Den är så liten
att den knappt syns under fyrsymbolen på
sjökortet. Här finns den vackra klubbstugan från 1915 med en storstuga som
heter duga. På ön finns en bastu som är
omtalad i hela mälarregionen.
Du förtöjer mellan stora pontoner vid landfasta bryggor med gott sjölä från farleden
som passerar utanför in mot Stockholm.
Ett par torrmuggar gör också att vistelsen
på ön är behaglig. Här förekommer inte de stora arrangemangen, utan här träffas man
ofta till mer eller mindre improviserade små och stora kalas. Telefon: 076-555 5401

Medlemmar med registrerad båt:
Alltid gratis. Kravet är att din båt
innehar båtregistreringsbeviset för år 2020.

Nedanstående avgifter
gäller för ej registrerad båt.
Dagavgift (ej övernattande båt)
100:-/dag
Båt upp till 30 fot 150:-/dygn.
Båt över 30 fot 180:-/dygn.
El, avgift per uttag 60:-/dygn.

Ingår: Mulltoalett
Vedeldad bastu (ej under Corana).

Verkarna med sin fina allvädershamn och uppskattade anordningar för båtlivets bekvämligheter som bastu, varmt dusch vatten, mulltoa, sopmajor mm. Det är här vi arrangerar
flera olika populära evenemang, så som midsommarfirande med fokus på de små, pubafton och kräftskiva”. Går du till Verkarna går du alltid till en trygg hamn i Stockholms
mellanskärgård.

Verkarnas populära dansbana kan användas till mycket, Gäststugan har 4 bäddar & kostar 400
kr/dygn. Boka på tfn: 072-224 28 66
-som här t.ex. Fotbolls VM i storbildsformat.
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Bastun på Vällinge.

Boka 4 bäddsrum i stugan 100 kr/dygn.

Ungdomssektionen

ÅSS Ungdomssektion är öppen för alla barn och ungdomar. Vi arrangerar seglingskvällar
med jollar och större båt i Årstaviken före och efter högsäsong. Vi samlas också till en seglarvecka ute på klubbholmen Verkarna

Kvällsseglingarna

Från och med i mitten av maj träffas vi en
kväll i veckan på ÅSS i Årstaviken. Kvällsseglingarna bedrivs i bl.a. ÅSS segeljollar
och riktar sig till barn mellan 6-13 år i föräldrars sällskap. Syftet är att skapa intresse
för segling och sjöliv. För ytterligare information om verksamhetens innehåll samt tid och
plats se ÅSS hemsida.

Seglarlägret på Verkarna

Veckan efter midsommar ordnar vi ett seglarläger påVerkarna utanför Boda på Värmdö. Vi
seglar olika jollar och tränar på allt från slör,
läns, halvvind och kryss till kapsejsning och
avslutar veckan med en kappsegling. Mer
information finns att hämta på hemsidan.

Kappseglingar

ÅSS arrangerar och är också medarrangör i andra klubbars kappseglingar som sanktioneras av Svenska Seglarförbundet (SSF). Det finns också några mindre interna kappseglingar på programmet. Vilka dessa kappseglingar är framgår av ÅSS kalendarie.

Utbildning
i klubbhuset
via Sjölotsen

ÅSS anordnar nautiska utbildningar för medlemmarna
i samarbete med andra båtklubbar i Stockholm.

Kontaktuppgifter
Hemsida					
Styrelsen 						

Expeditionansvarig Peter Andskär 070-869 61 07

Vice Expeditionansvarig Lennart Pukitis

Hamnkommittén
varv@åss.nu

M.1948 Thomas Svensson 070-305 75 43

sommarhamn@åss.nu

M.2381 Ted Avsan 073-626 56 84

underhall@åss.nu

M.1422 Dag Engström 073-063 66 87

miljo@åss.nu

M.1921 Tomas Clemmedsson 070-222 06 00

vinterhamn@åss.nu

M.1521 Micke Heurlin

Frågor som berör vinterliggare på land i Årstaviken samt all kommunikation om sjö-/torrsättning
samt andra varvsfrågor, bockar, stöttor, täckning, mastskjul, täckgård samt parkering etc.
Alla frågor om rör din sommarplats i Årstaviken, förtöjningar, pontoner, Y-bommar, öglor etc.
Alla tekniska underhållsfrågor i Årstaviken, vatten, EL, belysning på våra bryggor och land,
slipen och mastkran.
Ansvarar för allt miljöarbetet, renhållning/sortering av hushållssopor, container för farligt avfall,
råd vid rengöring av båtbottnar. Upprätthåller kontakten med miljöförvaltningen
Ansökan och planering av Vinterhamn. Båtar som ligger kvar i sjön vintertid.

Frågor kring fakturor, avgifter och aviseringar.

Båtlivskommittén			

Kanotsektion, tävlingar, klubbmästare och studieombud.

Verkarna & Vällinge Carola Arkeklint
För frågor gällande vår klubbholmar

Ungdomskommittén

vakten@åss.nu
kassoren@åss.nu
batliv@åss.nu
verkarna@åss.nu
vellinge@åss.nu

Tobias Edberg			
Ansvarar för undomsaktiviteterna som kvällseglingar & seglarläger

ungdom@åss.nu

Valberedningen Dag Engström					

valberedningen@åss.nu

Planerar klubbens funktionärsarbete
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kansliet@åss.nu

Expeditions bemanning och ansvar för kallelser till arbetsdagar m.m.

Kassören Åke Anesten						

hans@sjolotsen.se

expeditionen@åss.nu

Expeditions bemanning onsdagar kl.18 - 20:00 (under vår & höst säsong)
Frågor gällande: medlemskap, bryggplatsbyte, tags, nycklar, persedlar,
båtregistrerings bevis, parkeringstillstånd, avgifter och fakturor.
Inloggningsuppgifter till BAS etc.

Frågor gällande nattvakt och nattvakts bokning sommartid.

Du kan även gå en manöverkurs.
Ibland ordnas också intressanta
föredrag och studiebesök.
Information om aktuella aktiviteter
hittar du bl.a. på hemsidan eller
genom att kontakta:

info@åss.nu

Allmäna frågor som gäller ÅSS organistation,
stadgar, regler, ekonomi, avgifter och avtal med Sthlm Stad.

Vaktchefen Johan Sjöö Svanestrand			

Du kan ta:
Förarintyg
Kustskepparintyg
VHF/SRC-certifikat
Fartygbefälsexamen klass VIII

www.åss.nu

