
 
 

Åsfjordens Båtsällskap 
660 50 VÅLBERG 

Årsberättelse 2018 
Sommaren som aldrig tog slut…..  

 

Klubbinfo 
Vi är idag 94 medlemmar. Varav man kan säga att ungefär en tredjedel besöker Holmen frekvent. 

 

Genomförda aktiviteter 
Tyvärr blåste både midsommar, kräftskiva oh Gôbbhelgen bort. Det var väl de tre helgerna 

som det blåste denna sommar. Men några tappra själar besökte holmen trots väder och vind.  

I övrigt kan man konstatera att 2018 var en sommar i sol… 

 

Besök 
Vi har återigen för andra året i rad märkt en klart ökande tillströmning av besökare från 

Karlstad/Hammaröområdet och i år speciellt Hammarö/Skoghall.  

Man har hittat ut till holmen via information samt att man tycker att det är en lättillgänglig 

och en anläggning man anser är i mycket bra skick och välskött samt barnvänlig. Bra och 

vänligt bemötande och med fina områden att vandra runt inom är något vi ofta får höra. 

(Förra året inom parantes)  

ÅBS-medlemmar står för 58% (59%) av de registrerade besöken 342 (192st)  

Annan klubb står för 21% (22%) av de registrerade besöken 122 (74st) 

Övriga står för 22% (19%) av de registrerade besöken 130 (62st) 

Vi har i år slagit nytt besöksrekord med 594 konstaterade besök av båtar som säkert till viss 

del förklaras av ett fantastiskt väder, men samtidigt så ser vi ett klart ökat intresse av besök 

från Hammarö/Karlstad. 594 båtar gör att vi ligger på mellan 1500-2000 personer i 

besöksantal.  

Vi har ofta varit mellan 10-15 båtar samtidigt vid anläggningen under högsäsong. Något som 

vi tycker är kul är att segelbåtar börjar bli vanligare att se ute på Amneholmen.  
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Några andra spontana uttryck som framkommit från våra externa gäster är att de: 

 Tycker om den öppna raststugan som alltid är öppen och välkomnande. 

 Tycker vi har fantastiskt fina bryggor och alltid hjälp med att lägga till när någon är 

där 

 I år har sittplatserna på södra sidan av ön, fått många besök dit med sin picknickkorg 

 Är imponerade av den skyddade grillplatsen som uppskattas oavsett väder och som 

inbjuder till samvaro även vid regn eller skydd vid stark sol (särskilt uppskatta i år).  

Någon skrev i vår besöksbok att det var norra Vänerns vackraste anläggning.  

 

Arbeten som genomförts enligt avtal. 
I år fick vi en liten överraskning då dasset som använts som förråd var rivet när vi kom ut till 

Amneholmen i tidiga maj. Tyvärr hade man rivit det norra dasset istället för det södra dasset 

som vi fick riva senare.  

Tyvärr hade man bara sågat av och lämnat botten kvar på stället. Inte snyggt gjort av 

entreprenören.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderna visar före städning   efter städning 
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Vi byggde ny olåst förvaring för tillbehören till dassen. Här förvaras toalettpapper m.m. 

Vi har rivit södra dasset som skulle ha varit rivet av entreprenören.  

I övrigt har det som alla vet varit en varm och torr sommar så den ved som vi transporterat ut 

och staplat har i stort sett varit orörd under sommaren varför behovet för 2019 ser ut att bli 

minimalt om ens något. 

Eftersom vi år haft rekordmånga besök har vi också städat och hållit efter raststugan oftare än 

vad som normalt varit behovet. Detsamma gäller toaletterna vi har inom ansvarsområdet. Men 

vi har också fått mycket beröm för den goda ordningen samt de rena toaletterna. 

 

Under slutet av 2018 blev det också klart med nytt 5-års avtal med Länsstyrelsen om skötsel 

och handhavande av Amneholmen. Detta är extra skönt att ha klart så att vi kan med tillförsikt 

se fram emot nya somrar i Segerstad skärgård. 

 

Vålberg 2019-01-10 

Åsfjordens Båtsällskap 

Styrelsen 

Leif Thorin  Anders Karlsson Magnus Olsson 

Andreas Johansson Christer Thorsander 
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Redovisning av nedlagd tid för skötseln av rastplatsen vid Amneholmarna 2018 

Åtgärder 

 

Planerat 

utfall i 

timmar 

Utfall i 

timmar 

Kommentarer 

Eldstad: Kontroll, städning, 

underhåll och försörjning 

av ved 

25 32 Införskaffande av 6 kbm huggen ved, 

transport till ön, i- och urlastning av 

transportbåt, 

omhändertagande/transport/stapling av 6 

kbm ved vid ön, 12 timmar 

 

Städhelg: allmän städning efter vintern, 

sopning, uraskning, tillverkning av nya 

grillgaller, säkerhetskontroll bryggor, 

skurning av sittplatser mm, 5 timmar. 

Resten av säsongen kontinuerlig skötsel 

(städning efter besökare, skurning av 

sittplatser, 1 tim/vecka inkl ratsstugan) 

20 timmar (lång säsong då sommaren 

var ovanligt varm och besökarna 

rekordmånga) 

 

Toaletter 2 stycken: 

Tillsyn, städning och 

försörjning av 

toalettpapper. Utrakning av 

fekaliehög. Kontroll av 

förmultningsfunktion och 

vid behov justering av 

fukthalt med torvmull eller 

vattning 

30 30 Städning efter vintern, inköp och 

påfyllning av toalettpapper, skötsel av 

mulltankar, omrörning, vattning och 

påfyllning av strö, 10 timmar. 

Under resten av säsongen kontinuerlig 

kontroll av förmultningsfunktion, 

städning och påfyllning av 

förbrukningsmaterial 20 timmar (ca 1 

tim/vecka under säsongen) Inköps tid för 

pappershållare samt uttransport. 

Veckotillsyn har skett av toaletterna 

enligt schema. 30st tillsyn registrerade 

 

Fasta bryggan Funktions- 

och säkerhetskontroller. 

Enklare skötsel och 

underhåll 

30 20 Nyare brygga som har behövt minimal 

UH i år 

Spolning/rengöring av brygga 

(fågelextremiteter) samt skurning av 

besöks sittplatser ca en gång per vecka 

under säsongen, 10 timmar 

 

Flytbryggan inklusive 

bojar: Funktions- och 

säkerhetskontroller.  

Enklare skötsel och 

underhåll 

15 15 Spolning/rengöring av brygga 

(fågelextremiteter) ca en gång per vecka 

under säsongen, 15 timmar  

 

Stugan: Tillsyn och 

renhållning. Rapportering 

av sådana 

20 20 Storstädning av stugan efter vintern. 

Skurning av fönster, väggar, golv och 

möbler (råttbajs och kiss) 6 timmar 
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Åtgärder 

 

Planerat 

utfall i 

timmar 

Utfall i 

timmar 

Kommentarer 

anordningsskador som inte 

kan åtgärdas genom 

enklare reparationer 

Resten av säsongen kontinuerlig 

städning varje vecka, påfyllning av ved 

till öppna spisen, införskaffande av 

stearinljus, lampolja osv 20 timmar 

 

Rastplatsmiljön i övrigt: 

Tillsyn och renhållning. 

Kontroll av att anordningar 

fungerar. Skötsel och 

underhåll. Rapportering av 

sådana anordningsskador 

som inte kan åtgärdas 

genom enklare reparationer 

 

70 70 Allmän uppstädning efter vintern, 

kontroll, röjning av nedblåsta grenar, 

röjning och kontroll av samtliga stigar, 

krattning, städning, skötsel av lilla 

sandstranden inkl. rengöring av 

klipporna, montering/upptagning av 

badstegar samt kontroll av 

skyddsanordningar mm, 36 timmar 

 

Kontinuerlig tillsyn under ”högsäsong” 

maj-september, förutom ovanstående 

städhelg 2 tim/vecka x 17 veckor = 34 

timmar 

Röjning av lövsly och 

uppväxande tall- och 

granplantor på vistelseytor 

samt röjning av vass utmed 

stranden 

 

10 10 Röjning av sly/trimning av gräs på 

strand regelbundet under säsongen 

Röjning av vass kring strandkanterna,  

Förvaltning av gästbok i 

raststugan. Uppskattning 

av antalet besökare och 

gästnätter 

3 3 Säsongen i år har varit ovanligt lång och 

varade från början av maj till slutet av 

september. Antalet besökande båtar som 

är registrerade är 594 stycken. Till detta 

finns det ett mörkertal 

Föra loggbok över antalet 

besökare på rastplatsen 

3 3 I den mån vi kunnat har vi fört loggbok 

över besökande båtar under sommaren 

2016.  

Föra loggbok över utförd 

skötsel enligt detta avtal 

3 3  

 

Kommunikation och 

rapportering till 

Länsstyrelsen 

 

4 3  

  15 Rivning av dass samt städning efter 

entreprenör. Inkl. borttransport av 

material  

  14 Byggnation av nytt ”förråd” till dassen 

inkl. inköp av material (spik/gångjärn) 

samt uttransport av material 

Summa 200 238  

 


