
Information från styrelsen i Askrike segelsällskap 

STYRELSEMÖTE 527, 2018-02-27 
Verksamhetsåret 2016-2017 har genom övergången till kalenderår förlängts med 2 månader till 
14 månader, vilket medfört ett negativt resultat med ca -142.000 kronor för räkenskapsperioden. 
Budgeten för verksamhetsåret 2018 visar ett positivt resultat med ca 5.500 kronor. I budgeten 
ingår inte eventuella inträdesavgifter, som kan komma att öka det positiva resultatet. Styrelsen 
föreslår i sin budget att hamnbevakningen återgår till tidigare nivå, vilket innebär en besparing 
med ca 27.000 kronor. Anbud på bevakningen kommer att tas in från olika leverantörer. 

Avisering av medlemsavgifter och sommarplatsavgifter gjordes 10 januari. Styrelsen beslutade 
att förlänga betalningstiden till 28 januari. 

På grund av en tidigare felaktig uppräkning av arrendeavgiften kommer avgiften att vara oför-
ändrad de kommande tre åren. 

Styrelsen har studerat en alternativ metod för upptagning och sjösättning med frontlastare för att 
få en enklare hantering av båtar på land. Detta kräver emellertid att en ny kaj byggs på östra 
varvsområdet, vilket styrelsen inte anser realistiskt. Frågan avskrivs. 

Lidingö kommun efterfrågar sedan tidigare en åtgärdsplan för tvättning av båtbottnar på varvs-
området. Bosö båtklubb ska kommande säsong upplåta sin båtbottentvätt även för icke klubb-
medlemmar ett par dagar i veckan. Förutsättningen är emellertid att båten inte är bottenmålad 
eller har bottenmålats med godkänd färg dock inte samma år. Medlemmarna i Askrike segelsäll-
skap kan då utnyttja Bosö båtklubbs båtbottentvätt och behovet av att hyra eller köpa ett eget 
bottentvättaggregat bortfaller. LOA-bidrag har utgått även för sanering av båtbottnar målade med 
icke godkända färger, exempelvis TBT-färger som är mycket miljöskadliga.Styrelsen kommer att 
undersöka möjligheten att få LOA-bidrag för båtbottensanering. 

Styrelsen har haft kontakt med Clas Magnusson, Lidingö stad, angående frågan om utvidgning 
av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Tekniska kontoret har haft möte med 
politikerna, som vill gå sakta fram. Man kommer att samråda med fastighetsägarna i de större 
bebyggelsegrupperna, som saknar kommunalt vatten- och avlopp. I långtidsbudgeten finns peng-
ar avsatta för 2020-21, men det förutsätter att politikerna fattar beslut att utvidga verksamhets-
området. Magnusson trodde att om vi kunde avvakta ett år så skulle det troligtvis lösa sig för 
Askrike segelsällskaps del. 

Ordförande har inspekterat staketet runt varvsområdet tillsammans med representant från  
Lidingö stad. Vid inspektionen noterades att på en del av sträckan utmed berget saknas staket och 
av det staket som finns är en sträcka från försvarstiden och i mycket dåligt skick. Besked om 
vem som ska åtgärda staketet och när saknas. 

Brevlådan vid grinden tas bort. All post ska skickas till segelsällskapets box-adress. 

Hamnkapten har omfördelat båtplatser på pontonerna på grund av båtbyten. För närvarande finns 
7 lediga platser på piren men många står i kö för sommarplats. 
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Ordförande rapporterade från Lidingö båtförbund. Kommunen har budgeterat 300´kronor för ny 
landgång i ASS:s hamn. Hamnkaptensmöte kommer att hållas 6 mars. Svenska Sjö har höjt  
ersättningsbeloppet vid oljeläckage. En ny dataskyddsförordning har antagits. 

Skolungdomar har via mejl erbjudit sin hjälp med vårrustningen och att ställa upp som nattvakt 
mot ersättning. Nattvaktstjänst är inte aktuellt och styrelsen kan inte förmedla rustningshjälp. 
Däremot är det fritt fram att annonsera på segelsällskapets anslagstavla vid grinden. 

KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
Torsdag 22 mars 18:00 
Onsdag 18 april 18:00 
Onsdag 16 maj 18:00
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