
Verksamhetsberättelse Skogsviks Båtklubb 2020-2021 
 
Under verksamhetsåret 2020-2021 har Skogsviks Båtklubb, tillsammans med Danderyds kommun, 
genomfört planerad upprustning av klubbens anläggning. Upprustningen har inneburit att bryggorna 
B, C, och D inklusive bommar och flöten har ersatts med nya. C och D har dessutom förlängts och 30 
nya platser tillskapats samt att klubbens trailerramp upprustats. 
 
Elsystemet till bryggor har setts över, uppgraderats och dokumenterats, grindar och landgångar till 
bryggorna ersatts med nya säkrare modeller. Vidare har klubbens nyckelsystem uppgraderats till ett 
modernt digitalt system som medger ökad kontrollmöjlighet. 
 
Hamnplanen har jämnats till och grusats och en mindre jolleramp har byggts.  
 
I och med upprustningsarbetet har klubben också byggt nya takförsedda kajakställ och utökat det 
totala antalet ställ innebärande att det nu i klubben finns 104 kajakplatser. Utökningen har inneburit 
att alla de som fram till sommaren stått i kö för kajakplats har kunnat erbjudas plats och att vi kunnat 
välkomna ett antal nya medlemmar till klubben under året. 
 
Den kombinerade kajak- och sjösättningsbryggan (flyt) har försetts med ny foam-list och stege för att 
också underlätta i- och urstigning i kajak för medlemmar med funktionsvariation. 
 
Upprustningen har sammantagit kostat klubben ca 2 855 000 kr varav investeringar utgjort ca 
2 300 000 kr. 
 
Under året har klubben genomfört av kommunen ålagd XRF-mätning vilken visade på att en handfull 
av klubbens vinterliggare låg över beslutade gränsvärden avseende tenn vilket innebär att dessa 
måste saneras innan torrsättning 2022.  
 
Styrelsen har under året påbörjat ett arbete med att dokumentera, modernisera och förenkla 
”medlemsresan” i syfte att minska arbetsbelastningen på styrelsen samt att tydliggöra den 
administrativa ansvarsfördelningen.  Vidare har ett omfattande arbete genomförts för att underlätta 
för medlemmarna att själva uppdatera sina uppgifter och att via vår hemsida enkelt och tydligt kunna 
kommunicera med rätt person i styrelsen.  
 
Utgående från ett antal stölder vid klubben i samband med föregående års torrsättning har styrelsen 
genomfört två enkätundersökningar i syfte att klarlägga medlemmarnas syn på säkerhetshöjande 
åtgärder. Utfallet i den första visade att intresset för att införa vaktjänst vid klubben var svagt medan 
medlemmarna var mer positiva till säkerhetshöjande tekniska lösningar. Mot bakgrund av enkätens 
utfall fördjupade styrelsen kunskapen inom området varefter en andra enkätundersökning 
genomfördes då också erhållen kunskap redogjordes för. Utfallet på den andra enkäten visade på ett 
alltjämt svagt intresse för vakttjänst och ett minskat intresse för tekniska lösningar. Sammantaget 
visade enkäten att det saknades majoritet för såväl vaktjänstgöring som utbyggnad av teknisk 
övervakningslösning. I samband med enkäten efterhördes också medlemmarnas syn på styrelsens 
mandat. Utfallet visade att den absoluta huvuddelen av medlemmarna anser att styrelsens uppdrag 
utgår från ett demokratiskt föreningsperspektiv där styrelsen företräder medlemmarna.  
 
Under oktober månad genomförde kommunen en miljöinspektion där klubbens miljöarbete och 
tillhörande dokumentation diskuterades. 
 
Ekonomin i klubben fortsatt god, trots genomförd upprustning och tillhörande investeringar och 
förutsättningar finns för att fortsatt utveckla klubbens verksamhet, om än, på kort sikt, i mindre skala. 
 
Klubben i siffror 



Antalet medlemmar båt uppgår till 162 st. 
Antalet medlemmar kajak uppgår till 80 st. 
Antalet köande för båtplats uppgår till 121 st. 
Antalet antalet köande för kajakplats uppgår till 14 st. 
Antalet sommarplatser båt uppgår till 164 st. 
Antalet vinteruppläggningplatser uppgår till ca 86 st. 
Antalet kajakplatser uppgår till 104 st. 
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