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Till båtklubbar anslutna till BBF/SBU 

 

BBFs kansli har legat på Sunnavägen 5 i Karlskrona under ca 27 år. Lokalens placering har 

inte varit optimal, eftersom det är nära för de klubbar som finns i östra Blekinge medan långt 

bort för de som bor i västra Blekinge. Dessutom upplever vi lokalen som mörk och källarlik 

och idag mindre ändamålsenlig. 

 

Styrelsen för BBF har därför undersökt möjligheten att förlägga kansliet mer i centrum av 

Blekinge, och har hittat en lämplig lokal i Bräkne-Hoby. Lokalen förvaltas av Bräknebygden 

AB som har följande hemsida (www.braknebygdenab.se). Den ligger ca 200 m från 

järnvägsstationen, och kan lätt nås med bil och tåg. Vårt nya kansli består av ett kontor (ca 

20 kvm) med bredbandsuppkoppling, tillgång till 2 konferensrum, fullt utrustat kök, 

parkeringsplats, samt arkiv i källaren. Vi kan även få hjälp med post och annat. Hyran för 

detta kontor är likvärdig med vad vi betalar i Karlskrona. 

 

Vår nya adress blir Blekinge Båtförbund, Parkvägen 11, 372 60 Bräkne-Hoby. Mailadressen 

är densamma och vårt nya telefonnummer kommer senare. 

 

Styrelsen beslutade vid sitt senaste styrelsemöte att skriva kontrakt med Bräknebygden AB 

från den 1 mars 2015. Detta innebär att det är bråda dagar för att klara av flytten. Vi håller nu 

på för fullt med att rensa ut äldre inventarier och gammalt material. Vissa saker får vi köra till 

Bubbetorp miljöstation, medan andra har vi tänkt erbjuda till våra båtklubbar. Vi kommer att 

lägga ut allt material på vår hemsida (www.blekingebatforbund.se) och det är först till kvarn 

som gäller. 

 

Vi hoppas att alla våra anslutna båtklubbar kan inse fördelen med att vara belägen mitt i 

Blekinge. Vi brukar ju även anordna våra vårmöten, funktionärsträffar samt båtdagar vid 

Folkhögskolan i Bräkne-Hoby, för att avstånden skall bli så lika som möjligt. 

 

Välkommen att besöka oss i Bräkne-Hoby! 

 

Styrelsen för BBF 

 


