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BÅTSAM 

Karlskrona 

 

Minnesanteckningar förda vid Båtsams styrelse 2021-09-27 
 

Plats: Sunna Båtklubb, Lorentsberg 

Deltagare: Lars Larsson ordförande 

                   Lars-Erik Blomqvist Lyckeby BS 

                   Lars Franzen Pantarholmens BK 

                   Magnus Hallén Trummenäs BK 

                   Philip Althini Trummenäs BK 

                   Bo Jönsson Sunna BK 

                   Göran Janrell Aspö BK 

                   Lars Ronnje KMS 

                   Per Carlsson KMS 

                   Ulf Sjöwall Marinens Båtklubb 

                   Ingemar Andersson Föreningen Carlskrona Veteranbåtklubb 

 

1 Ärenden till Båtrådet 2021-10-27 

Nästa Båtråd kommer att äga rum 2021-10-25: Båtsams styrelse enas om att anmäla följande 

ärenden att behandla: 

 

1. Avstämning av läget beträffande Skärgårdshamnsutredningen och Översiktsplanen med 

medverkan av berörda medarbetare på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

2. Uppföljning av tidigare frågeställningar: 

Läget beträffande tillgången till båtramper i kommunen bla Lyckebyån.  

Kommunens utbyggnad av bryggplatser runt om i kommunen och tillgången till platser för 

vinterförvaring av fritidsbåtar: Hur ser balansen ut mellan bryggplatser och platser för 

vinterförvaring.? 

Tillgången till sjömackar i kommunen. 

Tillgången till toaletter och sophantering i skärgården. 

Stöldförebyggande åtgärder vid kommunens fritidsbåtanläggningar. 

 

3. Ny frågeställningar: 

Behovet av muddring utanför Saltö varav. 

Parkeringsproblem i anslutning till uppdragningar/sjösättningar vid Lorentsberg: Finns det 

fler anläggningar med samma problematik och hur hantera det?  

Kommunala avgifter för inspektion av hamnar och uppdragningsplatser. Vad gäller? 

 

Vidare beslutar styrelsen att be medlemsklubbarna lämna uppgifter om hur läget ser ut i resp 

förening om tillgång till byggplatser och platser för vinterförvaring inför Båtrådsmötet 25/10.  
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2 Årsmöte för 2020 

Styrelsen beslutade i mars på grund av pandemin och rådande restriktioner att skjuta på 

årsmötet till dess fysiska möten kan hållas igen vilket medlemsklubbarna informerades om i 

skrivelse 2021-03-25. 

 

 

Båtsam bildades 1961-10-04 och fyller således 60 år i höst. Styrelsen beslutar att fira detta 

med en middag i samband med årsmötet. Styrelsen uppdrag åt Lars Franzen och Lars Larsson 

att boka in årsmötet hos Sjöofficersmässen vecka 45 alternativt 46. 

 

I samband med årsmötet skall temat Brottsförebyggande insatser tas upp och polisen, 

kommens hamnförvaltning, och säkerhetsansvarige inbjuds medverka. 

 

Ordföranden har till styrelsen översänt förslag till Verksamhetsberättelse för Båtsam 2020 

vilken godkännes. Kassören har tidigare upprättat bokslut för 2020 och revisorerna har lämnat 

revisionsberättelse med tillstyrkan om ansvarsfrihet. Handlingarna kommer att bifogas 

kallelsen till årsmötet. 

 

3 Övriga frågor 

Bo Jönsson rapporterar om parkeringsproblem i anslutning till uppdragningarna av båtar vid 

Lorentsberg. Kommunen har informerat om att parkeringsförbud råder samt att klubbarna 

behöver polistillstånd för nyttjande av offentlig plats (parkmark). Sunna BK, KMS och 

Båtsam har gemensamt agerat och arbetar för en löning i samarbete med kommunen. 

 

Ingemar Andersson informerar om att Veteranbåtsföreningen flyttat sin verksamhet till Saltö 

varv eftersom kommunen avser återsälja Rosenholms Udde till försvaret och avbrutit 

detaljplanearbetet samt sagt upp samtliga hyresgäster. Ett problem som aktualiserats är 

djupförhållandena utanför Saltö varv. Muddring av området behövs både för att båtar och för 

genomströmningen av vatten i sundet mellan Saltö och Dragsö. Beslutas att aktualisera frågan 

hos kommunen. 

 

Magnus Hallen och Philip Althini informerar om att kommunen sålt hamnanläggningen i 

Trummenäs till den privat markägaren. Båtklubbens hamnavtal med kommunen upphör och i 

fortsättningen får klubben förhandla om hamnen med nye ägaren.  

 

Antecknade gjorde Lars Larsson. 

 
 
 


