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Årsberättelse 2022. 
 

Under 2022 har vi fokuserat på att återställa samtliga bojar som en gång funnits kring fasta 

samt flytbrygga. 

Vi har ny 19st ordentligt fastsatta bojar för besökare att utnyttja. Ett stort jobb som krävde 

både timing med utrustningar och tålamod från medlemmar som deltog på arbetet.  

Besök 
Vi har återigen märkt en klart ökande tillströmning av besökare från 

Karlstad/Hammaröområdet och i år speciellt Hammarö/Skoghall, men i år räknas dessa in 

under egna medlemmar då de flesta ”lokala” besökare har valt att gå med i vår båtklubb 

samtidigt som medlemskap i t.ex. Skoghall. Vad som ytterligare är positivt är återkommande 

besök från övriga delar av Vänern. Återigen i år så har personer från 

Lidköping/Säffle/Arvika/Kristinehamn och Mariestad angjort vid Amneholmen. 

Man har hittat till holmen via hanguider samt via mun till muninformation. Många säger att 

det är den finaste hamnen i norra Vänern. Detta säger en hel del. 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 parentes)  

ÅBS-medlemmar står för 60% (60%) av de registrerade besöken 474 (466st)  

Annan klubb står för 30% (30%) av de registrerade besöken 232 (185st) 

Övriga står för 10% (10%) av de registrerade besöken 79 (89st) 

Vi har i år slagit nytt registrerat besöksrekord med 785 (740) konstaterade besök av båtar som 

säkert till viss del förklaras av ett relativt bra väder samt att man ”hemestrar” pga restriktioner 

utifrån Coronasituationen, men samtidigt så ser vi ett klart bestående (ökande) intresse av 

besök från Hammarö/Karlstad/Grums samt återbesök från övriga delar av Vänern. 785 båtar 

gör att vi ligger på mellan 2000 - 3000 personer i besöksantal.  I år är andra gången vi har 

varit tvungna att köpa toapapper 2ggr på en säsong, så visst syns besöksantalet i många delar. 

Ved som används av alla besökare ger också en bild av besökarantalet och utnyttjandet av 

anläggningen vilket är positivt. Veden informerar vi alltid muntligt om men skulle vilja skylta 

upp att den är tillgänglig för alla besökare.  Ökat besökstal sker också utan att vi märker 

slitage eller påverkan på miljön eller djurlivet. Vi har sett både älg, rådjur samt flera 

havsörnar i området, samt spår av vildsvin på ön.  

Efter publiceringen i Hamnguiden över besöksvärda hamnar i Vänern samt Vättern har 

bevisligen detta ökat antalet externa besök under innevarande år vilket är positivt.  
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Vi har ofta varit mellan 12 – 22 båtar samtidigt vid anläggningen under högsäsongen. Något 

som vi tycker är kul är att segelbåtar samt kanotister börjar bli vanligare att se ute på 

Amneholmen. Detta gör också att de nya bojarna och de lagade bottenfästena nu kommer väl 

till användning 

Vi har registrerade besök så sent som i slutet av november, samt så snart isen släppte i våras 

hade vi övernattare i besöksstugan enligt registrering i vår gästbok. 

• Återigen skrivs det i vår besöksbok att det är en av norra Vänerns vackraste 

anläggningar.  

• Välkomnande och trevligt bemötande, finns alltid plats. 

• Städat och rent på hela ön. 

• Att vi har en väderskyddad eldstad ute som samlar mycket folk på kvällarna för 

matlagning samt ibland även lite allsång. 

Som vanligt använder vi mer tid till att hålla anläggningen i topptrim. Vilket vi är stolta över 

och får bra feedback av besökarna som ser detta som en av norra Vänerns trevligaste 

vackraste hamnar!!  

Vi har under året lagt in obehandlat grangolv i förrådet samt lagt på nytt papptak och monterat 

nya vindskivor. 

 

 

Åsfjordens Båtsällskap 

 

Styrelsen 

 

 

  



 
 

Åsfjordens Båtsällskap 
660 50 VÅLBERG 

Bilaga 1 Redovisning av nedlagd tid för skötseln av rastplatsen vid Amneholmarna 

Åtgärder Planerad 

tidsåtgång 

(timmar) 

Utfall Kommentar (vid t ex 

större avvikelse) 

1. Eldstad: Kontroll, städning, inköp och 
försörjning med ved. 

15 34  

2. Toalett: Kontroll, städning, inköp och 
försörjning med toalettpapper. 
Utrakning av fekaliehög. Kontroll av 
förmultningsfunktion och vid behov 
justering av fukthalt med torvmull eller 
vattning. 

30 30  

3. Fasta bryggan inkl. bojar: Funktions- och 
säkerhetskontroller. Enklare skötsel och 
underhåll. 

15 34 Se separat 

redogörelse 

4. Flytbryggan inkl. bojar: Funktions- och 
säkerhetskontroller. Enklare skötsel och 
underhåll. 

15 45 Se separat 

redogörelse 

5. Stugan: Tillsyn och renhållning. 
Rapportering av sådana 
anordningsskador som inte kan åtgärdas 
genom enklare reparationer. 

20 20  

6. Rastplatsmiljön i övrigt: Kontroll och 
renhållning. Kontroll av att anordningar 
fungerar. Skötsel och underhåll. Röjning 
av sly och grenar utmed stigar mot söder 
och norr från rastplatsen (se anvisningar 
bilaga 3). Rapportering av 
anordningsskador som inte kan åtgärdas 
genom enklare reparationer. 

70 70  

7. Röjning av lövsly och uppväxande tall 
och granplantor på vistelseytor samt 
röjning av vass utmed stranden 

10 18  

8. Förvaltning av gästbok i raststugan. 
Uppskattning av antalet dagbesökare 
och gästnätter. Föra loggbok över 
antalet besökare på rastplatsen (Se 
anvisningar bilaga 3). 

8 8  

9. Föra loggbok över utförd skötsel enligt 
detta avtal (se anvisningar bilaga 3).  

3 3  

10. Kommunikation och rapportering till 
Länsstyrelsen (se anvisningar bilaga 3) 

4 4  

TOTALT 190 266  

 


