
 

Båtsams hemsida: http://www.batsam.com  Båtsams e-post: info@batsam.com 

BÅTSAM 

Karlskrona 

Minnesanteckningar förda vid Båtsams styrelse 2020-08-12 
 

Plats: Lyckeby Båtsällskap utomhus 

Deltagare: Lars Larsson ordförande 

                   Lars-Erik Blomqvist Lyckeby BS 

                   Göran Janrell, Aspö BK 

                   Ingemar Anderssson, Föreningen Carlskrona Veteranbåtklubb 

                   Dan Thorell Föreningen Carlskrona Veteranbåtklubb, adjungerad 

 

 

1 Inledning 

Båtsams styrelsemöte, årsmöte och möte med Båtrådet som skulle ägt rum under mars och 

april ställdes in på grund av folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra 

smittspridningen. Nu har Båtsams och Båtrådets ordförander enats om att genomföra möte 

med Båtrådet  utomhus för att få tillfälle diskutera aktuella frågor för båtlivet i kommunen.  

 

2 Läget beträffande Rosenholms Udde 

Dan Thorell informerar om läget för planering och nyttjande av området. Framkommer bla att 

detaljplanearbetet är vilande eftersom försvaret gjort en formell hemställan till 

kommunen/Kruthusen om att få köpa området. Sannolikt kommer detta innebära att 

Veteranbåtklubben inte får stanna kvar i området och att det inte kommer till stånd någon 

vinteruppläggningsplats i enlighet med detaljplaneförslaget. Veteranbåtklubben har haft 

överläggningar med kommunledningen och Kruthusens VD om konsekvenserna. Klubben 

överväger att köpa Saltö Varv som alternativ för sin egen verksamhet. Pågår arbete hitta 

lösning av finansieringen. 

 

Beslutas att Båtsam lyfter frågan om alternativ till Rosenholms Udde för vinteruppläggning 

av större och djupgående båtar i Båtrådet. 

 

3 Översiktsplanen och skärgårdshamnsutredningen 

Vid nästa Båtråd redovisas läget i skärgårdshamnsutredningen. Detta arbete ingår som ett 

inslag i kommunens arbete med översiktsplan 50. I förslaget till översiktsplan som nu är ute 

för samråd ingår en hel del förslag för att utveckla båtlivet både i staden och i olika hamnar 

runt om i skärgården vilket är positivt. Det som saknas långsiktigt är tillräckligt med mark för 

vinteruppläggning av alla båtar som kommunen planerar bryggplatser för långsiktigt. Även 

den marina servicen i kommunen behöver stärkas bla i form av tillräckligt med sjömackar. 

 

Översiktsplanen har rubriken Staden i havet. Framkommer att den medborgardialog som 

kommunen genomfört visat att de allra flesta anser att det bästa med Karlskrona är Havet och 

skärgården vilket skapar stora förväntningar på möjligheter till båtliv.  

 

Beslutas att ordföranden skriver ihop ett förslag till yttrande över Översiktplan 50 som skickas 

ut till styrelsen för påseende innan inlämning 2020-09-07. 
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4 Ärenden till båtrådets dagordning 24/8 

Båtsams styrelse enas om att begära att följande frågor tas upp vid båtråd: 

 

Skärgårdshamnsutredningen  

Översiktsplan 50 

Rosenholms Udde 

Läget i kommunen beträffande sjösättningsramper 

Behovet av sjömackar 

Polisens initiativ om samarbete mot båtstölder 

 

5 Båtsams årsmöte för verksamhetsåret 2019 

Styrelsen beslutar att genomföra årsmötet 2020-09-23 om möjligt utomhus. Förslag till tema 

Åtgärder mot båtstölder. Därvid bjuds polisen och kommunens säkerhetssamordnare. 

 

Antecknade gjorde Lars Larsson. 

 
 
 
 
 

 


