
 
        Verksamhetsberättelse 2017 

 
1. Inledning 
Fiskarfjärdens Båtklubb är en allmännyttig ideell förening med ändamålet att främja båtsport 

och båtliv i Skärholmens närområde. 

Verksamheten består i att organisera och sköta en båthamn för klubbens medlemmar. Hamnen 

och klubbhuset hyrs av Stockholms Idrottsförvaltning och underhålls av klubben. 

Klubbens medlemmar deltager i hamnens skötsel på gemensamma arbetsdagar, då också 

naturområdet intill hamnen och klubbhuset städas. Klubben organiserar också sjösättning och 

torrsättning av medlemmarnas båtar på Sätra Varv. 

Medlemmarnas avgifter används i klubbens löpande verksamhet och någon fondering sker 

inte annat än för investeringar inom ett par år. 

Klubben är helt öppen för allmänheten och ingen inträdessökande, som accepterat stadgar och 

ordningsregler, har avvisats. 

 
2. Funktionärer 
Styrelse:  Ulf Larsson, ordförande 

  Bo Nilson, hamnkapten    

  Christina Trollmo, sekreterare 

  Sussi Hafdell, kassör 

  Jörgen Björkner, ledamot  

  Björn Lindelöf, ledamot och vaktansvarig 

 Fredrik Sundin, ledamot 

   

  Leif Palmér, suppleant 

  Leo Ängeslevä,  suppleant och miljöansvarig 

  Kristian Andrén, suppleant  

   

Per-Olof Nylander, adjungerad  

    

 

Revisorer:  Lena Wiklander 

 Thomas Lind 

 Bengt Johansson, suppleant 

 Per Åhlin, suppleant 

 

Valberedning: Alexander Söderström 

  Andres Casas 

  Nils Edelfeldt, suppleant 

  Patrik Behnke, adjungerad 

  

 



Funktionärer i Sättra Varfs Intresseförening, SVI 

  Leo Ängeslevä  

Bo Nilson 

Ulf Larsson 

Per-Olov Nylander, suppleant 

 

Representant i styrelsen för Saltsjön Mälarens Båtförbund , SMBF 

  Per-Olov Nylander 

 

Till miljöansvarig i FBK har utsetts: 

  Leo Ängeslevä 

 

 
3. Sammankomster 
Årsmöte hölls den 22 februari 2017. 

Vårmöte hölls den 8 och 15 april i samband med bomiläggning/vårstädning 

Höstmöte hölls i samband med bomupptagning 21 och 28 oktober. 

3 temakvällar har anordnats under året om bottenfärger och förtöjning bl.a..  

1 klubbträff (korvgrillning o gemenskap) den 14 Juli. 

Informationsmöte för nya medlemmar har hållits vid 5 tillfällen. Styrelsen har haft 10 möten under 

året. 

 

4. Vakt 
I stort sett har vaktverksamheten fungerat bra. 

 

5. Medlemsläge 
Fiskarfjärdens Båtklubb hade vid årsskiftet 2017-2018  250 medlemmar, varav 41 är stödjande 

medlemmar. 

Under sommaren 2017 hade klubben 228 båtar i hamnen.  

Under året har 34 nya medlemmar tillkommit. Ett antal medlemmar har också lämnat klubben. 

Klubben har alltså en viss omsättning av medlemmar, liknande tidigare år. 

 

6.  Hamnen  

Återigen är det dags att under kommande båtsäsong se ytterligare förbättringar när det gäller 

båtägarnas sätt att förtöja sina båtar. Med rätt material och rätt teknik är det inga större problem att 

förtöja oavsett var man har sin plats. 

Det gäller också att hålla koll på båtarna efter regnperioder, så att styrelsen slipper att gång på gång 

påminna om att ösa båten, eller ännu värre lyfta upp och länsa halvsjunkna båtar.  

 

Försäkringsbolaget IF har besiktigat hamnen med hänsyn till säkerheten. Hamnen har godkänts 

enligt deras bedömning som ”Säker hamn”. Kritik framfördes att en del båtar har för klena och 

dåliga förtöjningar, vilket måste åtgärdas till kommande sjösättning. Kunder hos IF kan erhålla 25%  

rabatt på sin försäkring. 

 

7. Hemsidan 
Hemsidan uppdateras med jämna mellanrum med datum för arbetsdagar, styrelsemöten och andra 

händelser i klubben. Ny hemsida är i drift och det behövs nya bilder att lägga upp. Har du några bra 

bilder skicka in dem till någon i styrelsen (epostadresser finns på hemsidan). 

 

 



8. Klubbhus  
Klubben fortsätter att arbeta med invändig renovering av klubbhuset och rensning av sly och ogräs i 

strandkanten och runt huset. Fastighetskontoret sköter utvändigt underhåll. 

 

9. Sjösättningen 
Sjösättning på SVI utfördes med personal från klubbarna och några utomstående. Det låg 

fortfarande en del båtar på land under sommaren men några färre än tidigare år. Det var en incident 

med en båt som stjälpte vid lastning i sublift men inga allvarliga båt eller personskador som tur var.  

 
10. Upptagningen 
Höstens upptagningar gick bra. Det ligger lite färre båtar på varvet än tidigare år och trots att båtar 

som varit med i ett blästerprojekt har behövt extra utrymme så fanns det platser kvar på varvet.  

 

11. Arbetsdagar 
Under arbetsdagarna är det bra uppslutning och arbetet går snabbt och effektivt.  

 

12. SVI 
Totalt ligger i vinter på varvet ca 480 båtar.  Varvet fick 2013 en spolplatta som ännu ej tagits i bruk 

och det är nu beslutat att den inte ska tas i bruk av miljöskäl. SVI har under 2017 haft en varvschef 

inhyrd på halvtid och det ska utvärderas inför 2018 om det blir en fortsättning. Det är en ny vägbom 

på plats vid infarten till varvet och ett nytt passagesystem är i drift. 

 

13. Miljö 
Miljöfrågor har om möjligt blivit än mer debatterade under 2017 för oss båtägare. Det handlar 

främst om båtbottenfärgernas påverkan på vattenmiljön. Då FBK tillsammans med SBS driver 

Sättra Varfs Intresseförening och att det är på SVI som klubbarnas miljöfarliga avfall hanteras har vi 

sedan hösten 2015 en gemensam miljöpolicy. Det är en uppdatering gjord som ska godkännas av  

respektive klubb på årsmötet 2018. 

 

14. Förbifart Stockholm 
Projektet Förbifart Stockholm kommer att påverka verksamheten på Sätra varv även i fortsättningen 

men i betydligt mindre omfattning. De flesta transporterna med sprängmassor görs nu med fartyg 

från Varvsområdet till Slagsta där det vidaretransporteras/behandlas.  

Nedfarten till arbetstunneln är i direkt anslutning till den nya vändplanen och trafiken har inte berört 

varvet i någon större omfattning. 

 

15. Händelser efter 2017 års utgång 
Idrottsförvaltning har beslutat att arrenden för bryggor och markområden ska höjas och det 

resulterar i höjda avgifter 2018. Höjningarna presenteras separat på årsmötet 2018. Avgiftshöjningar 

kommer även att ske på SVI (vinterförvaring) till säsongen 2018-19. 

Det har även beslutats om moms på arrendeavgifterna men det har blivit överklagat igen. Vi är 

fortfarande osäkra på om det kommer att debiteras någon moms. SMBF har avsatt stora resurser för 

att driva ärendet så att ideella båtklubbar inte ska drabbas av ytterliga ekonomiska pålagor. 

 

Skärholmen i januari 2018 
  
   

Ulf Larsson  Bo Nilson     Christina Trollmo Björn Lindelöf Susanne Hafdell 

 

Fredrik Sundin Jörgen Björkner  


