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En liten lägesrapport från Båtsam.
Båtsäsongen är sedan länge över och båtarna vilar under sina presenningar. Under tiden
behöver vi som representerar klubbarna i samarbetet med kommunen arbeta vidare för att
säkerställa ett bra båtliv även i fortsättningen. Under 2016 har Båtsam ägnat särskild
uppmärksamhet åt Rosenholms Udde och vad som händer beträffande
vinteruppläggningsplatser i kommunen.
Beträffande kommunens exploatering av Rosenholms Udde så har Båtsam tillsammans med
Veteranbåtföreningen tagit fram en Vision för hur detta unika område borde användas för
båtlivet. En annan viktig fråga är kommunens planering av Lorensberg för byggande av
bostäder parallellt med att kommunen utreder förutsättningarna för att använda gamla
skjutbanan vid Västra Mark för vinteruppläggning. Från Båtsams sida anser vi att dessa
frågor hör ihop eftersom vi tror att Rosenholms Udde är ett mycket bättre alternativ för
vinteruppläggning.
Den information som jag helt nyligen fått av de som hanterar frågorna i kommunen innebär
ungefär följande. För Rosenholms Udde pågår arbetet med att ta fram en detaljplan som
beräknas vara klar i slutet av 2017. Inriktningen är att erbjuda mark till företag med behov av
vattennära läge. Några aktuella företag är 1852 Marin och fritid samt MMG Marine. Man
skall också försöka hitta en bra lösning för Veteranbåtföreningen som nu är uppsagd från
sina lokaler i området.
Så här långt stämmer kommunens planering med Båtsams vision. Det som vi i Båtsam ännu
inte fått något svar på är frågan om båtklubbarna kan få tillgång till ett markområde på
Rosenholms Udde för vinteruppläggning i klubbregi. Kommunen säger i sin information till
mig att utredningar om Lorentsberg och gamla skjutbanan är beställda men ännu inte
levererade och att kommunen har avsatt mycket utredningsmedel och jobbar aktivt med
frågorna. Någon koppling till Rosenholm framkommer inte.
Slutsatsen av ovanstående är att kommunen nu tagit fasta på flera av de önskemål från
båtlivet som Båtsam driver. Det återstår dock en hel del bevakning innan vi kan känna oss
säkra på att det blir bra lösningar i slutändan.

Jag önskar er alla EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
Lars Larsson
Ordförande Båtsam
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