
 
 

 

Dagordning vid Båtsams styrelsemöte den 3 maj 2011. 

 

 

1. Inledning 

2. Dagordning 

3. Uppdrag från årsmötet att samla berörda klubbar ang hamnavtal med kommunen. 

4. Båtklubbarnas delaktighet i kommunens fysiska planering för båtlivet. Frågan initierad av 

Ulf Sjöwall Marinens BK. 

5. Ärenden till Båtrådet 11/5. (Ändring av datum). 

6. Övriga frågor. 



 
 

PROTOKOLL. 

Protokoll fört vid Båtsams styrelsemöte den 3 maj 2011. 

Närvarande: Lars Larsson, Ulf Sjöwall, Göran Janrell, JO Magnusson, Roland Bomark, Per 

Ståhl, Magnus Hallén o Lars Erik Blomqvist.  

Anmält förhinder: Lars Ronnje, Bo Jönsson. 

 

  1 Inledning. 

Ordf hälsade välkommen speciellt till nye ledamoten, Ulf Sjövall.  

Till sekreterare för mötet valdes Lars Erik Blomqvist.  

2  Dagordning. 

Förslag till dagordning fastställdes. 

3  Uppdrag från årsmötet ang hamnavtal med kommunen. 

Vid Båtsams årsmöte enades man att kalla alla klubbar för att gemensamt ventilera de olika 

förutsättningarna som finns för resp klubb för att teckna avtal med kommunen. Det går inte att ha 

ett standardavtal gällande för samtliga berörda. Olika förutsättningar för ersättning beroende på 

ex.vis om man äger mark, bryggor och bommar motsv.mm. Diskuterades avgiften (400 kr) skall inte 

fastställas från ett år till ett annat utan den skall ingå i gällande avtal. Diskuterades olika lösningar. 

Styrelsen enades om att karaktären för klubbarna har så olika förutsättningar att det är fel att 

allmängiltiga avtal. Vidare så tycker styrelsen märka en attitydförändring hos kommunen mot att 

tidigare varit klart för att det är klubbarna som i första hand skall svara den egna verksamheten och 

inte som nu kullkasta mångårigt och gediget ideellt arbete genom att med korta avtalstider 

omöjliggöra egna investeringar. 

Båtsam är inte av den uppfattningen att gästhamnsverksamheten skall bl. a finansieras av 

båtplats/bryggavgifter.   

4  Båtklubbarnas delaktighet i kommunens fysiska planering för 

båtlivet.  

Med anledning av Båtsams yttrande över nu gällande översiktsplan ang inriktningen för Båtlivsfrågor, 

efterlyser Båtsam den arbetsgrupp som skulle tillsättas. Gruppen är tänkt att utreda det framtida 

Båtlivet där klubbarna skulle vara delaktiga. En kontaktman inom kommunen är önskvärd så att resp 

vet vart man skall vända sig (ägare av frågan) typ omlokalisering av Marinens BK.  

 



 
5  Ärenden till Båtrådet 11/5. (Ändring av datum). 

1. Redovisning av tekniska nämndens budget 2011 och planering för underhåll av småbåtshamnarna 

inkl taxor. Inget aviserades på Båtrådsmötet innan senaste avgiftshöjningen. Kvarstår 

subventionering av gästhamnarna? Läget inför 2012. 

2. Utredning om långsiktiga behovet av fritidsbåthamnar och uppläggningsplatser. Läget för det 

uppdrag som ligger i fullmäktigebeslutet om översiktsplanen. Båtklubbarnas delaktighet i 

utredningen. Möjligheterna få en inventering av aktuella platser. 

3. Marinens Båtklubb hemställer om en kontaktperson för sin planering av flytt från örlogshamnen 

inför 2012.  

6  Övriga frågor. 

Diskuterades omkring ang båtplats/bryggavgifter subventionerar gästhamnverksamheten. Båtsam är 

inte av den uppfattningen att gästhamnsverksamheten skall bl. a finansieras av båtplats/ 

bryggavgifter.  

De senaste protokollen från Båtrådsmötena har inte justerats inom rimlig tid. Rimlig tid ansågs var 14 

dagar. Likaså är det inte rätt emot berörd klubb att man får läsa på kommunens hemsida att nu 

gällande avtal sägs upp. Detta utan att meddela berörd klubb, (läs Tallebryggans BK).   

 

Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

Lars Erik Blomqvist   Lars Larsson 

Lyckeby båtsällskap   Tallebryggans BK 



 
 

Blekinge båtförbunds svar till Trafikverket ang Hasslöbrons 

öppningstider. 
 

Blekinge båtförbund har efter hörande med länets båtklubbar o sällskap fått 

underlag för att lämna detta svar som vårt förslag. Har även varit uppe på 

Båtsams styrelsemöte den 17 januari 2011. 

 

15 april – 30 april.  

Bron öppnas, efter anmälan till brovakten, helgfri måndag – fredag, de första tio 

minuterna efter varje hel timma kl 07.00 – 16.00. 

  

1 maj – 30 september.  

Bron öppnas, efter anmälan till brovakten, dagligen, de första tio minuterna efter 

varje hel timma kl 06.00 – 22.00.  

 

1 oktober – 14 april. 

 Bron öppnas under ordinarie arbetstid, helgfri måndag – fredag kl 07.00–

16.00, efter förhandsbeställning. 

Motivering av utökning av tiden 1maj-31 maj: Seglingssäsongen börjar för 

många redan i maj och då främst under helger eftersom semestersäsongen inte 

tagit fart. Däremot så har många besök från utlandet främst Polen o Tyskland 

tidigare om åren besökt Blekinge just under denna tid. Av samma skäl så 

motiveras förlängning av öppettiden från 1 september – 30 september. 

Likaså skall det finnas möjlighet att förtöja/ anvisa plats gärna vid boj 

motsv.under väntetiden. 

 

Kontakt vid anmälan o förhandsbeställning förutsätts kunna ske via VHF o 

mobiltfn. 

På uppdrag av BBF:s styrelse 

Karlskrona den 18 januari 2011 

Lars Erik Blomqvist 

BBF sekr  


