
 
 

Åsfjordens Båtsällskap 
660 50 VÅLBERG 

Sammanställning Årsberättelse 2019 

Verksamhet 
Under 2019 har vi genomfört våra återkommande engagemang såsom städdagar, grillkvällar och 

kräftskiva utan att dessa blivit inställda pga. Dåliga väderförhållanden. Detta då vi i år beslutade att 

dessa tillställningar bestämdes utifrån väderprognoser istället för fastställda datum. 

Midsommarfirandet var välbesökt och vi fick bra väder.  

Vidare har vi sett över och begärt medel till att renovera vårt förråd så att det kan användas 

ytterliggare många år. Svar inväntas från Länsstyrelsen. 

Under 2019 har vi fokuserat på normal renhållning och säkerställning av funktion på Amneholmen 

enligt skötselavtal. 

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. Vad som ytterligare 
tillkommit är fler besök från övriga delar av Vänern. T.ex. Lidköping/Säffle/Arvika samt 
Kristinehamn och Mariestad. 

Man har hittat 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 53% (58%) av de registrerade besöken 358 (342st)  

Annan klubb står för 30% (21%) av de registrerade besöken 201 (122st) 

Övriga står för 17% (22%) av de registrerade besöken 117 (130st) 

Vi har i år slagit nytt besöksrekord med 676 (594) konstaterade besök av båtar som säkert till 
viss del förklaras av ett relativt bra väder, men samtidigt så ser vi ett klart ökat intresse av 
besök från Hammarö/Karlstad samt ökande antal från övriga delar av vänern. 676 båtar gör att 
vi ligger på mellan 1 500 - 2 000 personer i besöksantal.  Detta sker också utan att vi märker 
slitage eller påverkan på miljön eller djurlivet. Vi har sett både älg, rådjur samt havsörnar i 
området.  

Vi har ofta varit mellan 10 - 15 båtar samtidigt vid anläggningen under högsäsong. Något som 
vi tycker är kul är att segelbåtar samt kanotister börjar bli vanligare att se ute på 
Amneholmen.  

• Någon skrev i vår besöksbok att det var norra Vänerns vackraste anläggning 
• Välkomnande och trevligt bemötande. 
• Städat och rent på hela ön, Ja vi städar stränderna från avfall som sköljs in. 



 
 

Åsfjordens Båtsällskap 
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Redovisning av nedlagd tid för skötseln av rastplatsen vid Amneholmarna 2019 

Åtgärder 
 

Planerat 
utfall i 
timmar 

Utfall i 
timmar 

Kommentarer 

Eldstad: Kontroll, städning, 
underhåll och försörjning 
av ved 

25 25 Städhelg: allmän städning efter vintern, 
sopning, uraskning, tillverkning av nya 
grillgaller, säkerhetskontroll bryggor, 
skurning av sittplatser mm, 12 timmar. 
Resten av säsongen kontinuerlig skötsel 
(städning efter besökare, skurning av 
sittplatser, 1 tim/vecka inkl. raststugan) 
13 timmar  
 

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 30 Spolning/rengöring av brygga 
(fågelextremiteter) samt skurning av 
besöks sittplatser ca en gång per vecka 
under säsongen, 15 timmar. 
Kontroll av samtliga bojfästen samt 
kontroll av bryggan under vatten med 
hjälp av dykare. 15 
 

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 
anordningsskador som inte 
kan åtgärdas genom 
enklare reparationer 

20 20 Storstädning av stugan efter vintern. 
Skurning av fönster, väggar, golv och 
möbler (råttbajs och kiss) 6 timmar 
Resten av säsongen kontinuerlig 
städning varje vecka, påfyllning av ved 
till öppna spisen, osv 20 timmar 
 

Rastplatsmiljön i övrigt: 
Tillsyn och renhållning. 
Kontroll av att anordningar 

70 70 Allmän uppstädning efter vintern, 
kontroll, röjning av nedblåsta grenar, 
röjning och kontroll av samtliga stigar, 
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Åtgärder 
 

Planerat 
utfall i 
timmar 

Utfall i 
timmar 

Kommentarer 

fungerar. Skötsel och 
underhåll. Rapportering av 
sådana anordningsskador 
som inte kan åtgärdas 
genom enklare reparationer 
 

krattning, städning, skötsel av lilla 
sandstranden inkl. rengöring av 
klipporna, montering/upptagning av 
badstegar samt kontroll av 
skyddsanordningar mm, 36 timmar 
Tillverkning av nya grillgaller. 
 
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 
samt kring bryggan så att hela bryggan 
kan användas för  angörning 

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 676 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 4 Skrivning av rapport samt 
sammanställning av arbetsinsatser. 

    
    
Summa 200 200  
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