
Verksamhetsberättelse Skogsviks Båtklubb 2018-2019 
 
 
Under verksamhetsåret 2018-2019 har klubben haft en fortsatt dialog med kommunen gällande 
genomförd miljömätning samt utbyggnaden och renovering av klubbens anläggning. Miljömätningen 
har påvisat att båtklubben tillsammans med 3 andra båtklubbar i kommunen är klassade som högrisk.  
 
Styrelsen har yttrat sig rörande skrivelse: kompletterande uppgifter avseende Skrivelse 2018-10-29; 
Inventering och riskklassning av båtuppställningsplatser och hamnsediment i Danderyds kommun. 
Yttrandet inkluderade information om klubbens historia, dess verksamhetsutbredning och de 
förändringar avseende bla markområde som skett över åren 1945 – 2018 och påtalar att det inte kan 
uteslutas att andra faktorer, utöver klubbens egen verksamhet, har påverkat utfallet.  
 
Kommunen ansvarade bla för, enligt protokoll, löpande för utökning och utfyllnad av varvsplanen. 
Enligt uppgift från klubbmedlem, som var anställd av kommunen och deltog i arbetet, bestod en stor 
del av dessa fyllnadsmassor av ytskikt hämtat från båtklubbar/uppläggningsplatser i Djursholm, 
material som blivit överflödigt i samband med ombyggnad och modernisering. Det är möjligt att detta 
ytskiktsmaterial, hämtat från andra båtklubbar i kommunen, har varit förorenat.  
 
Enligt rapporter har området kring Skogsvik också genom åren via vattendragen mottagit föroreningar 
från t ex kemiska fabriker, reningsverk och en soptipp, belägna framförallt i området vid Nora och 
förbi Kvarnparken upp mot Danderyds kyrka, men även längs med nuvarande Skogsviksvägen. Ca 25% 
av kommunens totala mängd dagvatten förs till Nora träsk innebärande stor tillförsel av såväl 
näringsämnen som andra föroreningar, t ex bly, till Edsvikens vatten via Skogsvik. 
 
Skogsvik är också mottagare av föroreningar via tillströmmande vatten genom nordliga vindar. 
Föroreningar i vattnet och i sediment har då sitt ursprung från tidigare verksamheter kring Edsviken, 
tex båtklubbar och uppläggningsplatser på västra och norra sidan, men även tidigare 
industriverksamheter. Uppläggningsplatsen mitt emot Skogsvik har utökats rejält efter att man tagit 
över vinteruppläggning från andra båtklubbar. 
 
Men oaktat klubbens arv så har klubben att ta ansvar för den miljöpåverkan som klubben har och 
vidta åtgärder för att minska denna. Under året så lämnade klubben in en ansökan om s.k. LOVA-
bidrag för kontroll och sanering av båtbottnar och andra miljöåtgärder. Klubben erhöll tyvärr inget 
bidrag.   
 
Dialogen med kommunen gällande nya bryggor har inte kommit vidare beroende på den ansökan om 
utbyggnad som ligger hos länsstyrelsen/miljödomstolen. Alla förändringar i förhållande till det 
beslutsunderlag som skickats in kan komma att försena ett beslut. Det är också anledningen till att 
styrelsen beslutat att avvakta med andra initiativ och förslag som inkommit, ex bastu. 
 
Under året så har engagerade medlemmar till nytta för klubben installerat vintervatten till klubbhus 
och toalett. För övrigt har ett visst löpande underhåll gjorts bland annat kring norra bryggan där bland 
annat grinden välte. I övrigt så har endast diverse akuta åtgärder gjorts som till exempel byte av flöten 
på ett antal platser.  
 
Klubben har totalt 137 sommarplatser för båtar och ca 114 vinterplatser. Under året så har två 
medlemmar med sommarplatser lämnat klubben. Åtta har tilldelats platser varvid fyra platser återstår 
att dela ut, tre av dessa är små platser.  
 
Antalet kömedlemmar uppgår till 103 stycken. 
 
 



Kajaksektionen har haft en fortsatt positiv utveckling vilket bidragit till klubbens allmännyttiga mål och 
till en mer aktiv och engagerad båtklubb. 
 
Vi har totalt 49 förvaringsplatser för kajaker. Under året har sektionen återigen full beläggning i och 
med nytillkomna medlemmar. 2 har lämnat tillbaka sina platser. 
 
 
Ekonomin i klubben är god och årets uppskjutna investeringar innebär att vi har god likviditet, och det 
finns utrymme för investeringar i samband med upprustningen av bryggor. Vi har reserverat oss för 
moms av arrendet vilket ej bör påverka våra avgifter i klubben.  
 
 
 
Danderyd 2019-11-13 
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