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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för BÅTSAM 2016-03-01 
Plats: Sunna Båtklubbs lokal Lorentsberg 

Närvarande: Lars Larsson, ordf 

 Göran Janrell 

 Bo Jönsson 

 Lars-Erik Blomqvist 

 Magnus Hallén 

                      Sören Lund  

                      Ulf Sjöwall 

                      Lars Franzén 

                      

§1 

Mötets öppnande 

Mötet öppnas av ordföranden.. 

 

§ 2 

Förslag till dagordning 

Förslaget till dagordning godkänns. 

 

§ 3 

Vinteruppläggningsplats – Rosenholms Udde 

Carlskrona Veteranbåtsklubb har tillskrivit Båtsam och föreslagit att man tar upp frågan om 

vinteruppläggningsplats med kommunen och därvid undersöka möjligheterna att använda 

Rosenholms Udde för båtlivet. Båtsam har i flera år haft frågan uppe i Båtrådet och har i 

yttranden över kommunens planering påtalat behovet av en bra plats för ändamålet tex  

Rosenholmsvarvet. Kommunfullmäktige beslutade när kommunens översiktsplan antogs att 

utreda var man kan tillgodose behovet av båtuppläggning i framtiden. Nu har Kruthusen som 

äger området aviserat uppsägning av Veteransbåtklubbens lokaler med avflyttning april/maj 

2017. Veteranbåtklubben har därefter haft kontakt med kommunledningen, Därför har 

kommunledningen bjudit in representanter för Kruthusen, Veteranbåtklubben och Båtsam till 

information och överläggning 29/2.  

 

Lars Larsson och Lars-Erik Blomqvist som representerade Båtsam informerar från mötet. 

Framgår bla Kruthusen har en intressent som man begärt besked från under våren. Kruthusen 

har också beställt utarbetande av en detaljplan för området. Det råder således stor osäkerhet  

om vad som händer med området ytterligare en tid samtidigt som kommunen inte har tagit 

fram något annat alternativ för båtlivets behov av vinteruppläggning av båtar.  Eftersom det 

råder stor obalans mellan kommunens planering av fler båtplatser och möjligheterna till 

vinterförvaring så argumenterade Båtsam och Veteranbåtklubben att kommunen borde 

planera för att använda Rosenholms Udde som är det sista området söder om E22:an som är 

lämpligt för båtlivets behov. Området som är ca 55000 kvm skulle kunna rymma flera 

verksamheter. Även företag med marin verksamhet skulle kunna samsas med båtklubbar. 

Kommunstyrelsens ordförande sammanfattade mötet så att Kruthusen förväntas återkomma 

med information när man fått svar från aktuell intressent samt att kommunen i samband med 

planerad översyn av översiktplanen måste utarbeta ett konkret förslag för vinteruppläggning. 
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Båtsams styrelse anser användningen av Rosenholms Udde för båtlivet är av mycket stor 

strategisk vikt. Endast verksamheter som kräver tillgång till en strandlinje vid havet bör 

förläggas dit. Vinteruppläggning på Rosenholm skulle kunna klara de miljöproblem som inte 

nuvarande uppläggningsplatser kommer att klara i framtiden samtidigt som attraktiv mark 

skulle kunna användas för bostäder och andra behov. Båtsams uppfattning är att det krävs 

opinionsbildande insatser för att få kommunen att avsätta området för båtlivets framtida 

behov. 

 

Styrelsen beslutar därför att uppdra åt en arbetsgrupp bestående av Göran Janrell, Lars 

Larsson och representanter för Vetranbåtklubben att ta fram en vision kring användandet av 

Rosenholms Udde för båtlivet. Visionen skall redovisas på Båtsams årsmöte varvid ev 

ytterligare åtgärder om opinionsbildning kring användandet av Rosenholms Udde kan 

diskuteras. Båtsams representanter får mandat att köpa tjänster i begränsad omfattning för att 

få fram ett bra informationsmaterial. 

 

§4 

Servicen vid Preems sjömack 

Lars Franzen har aktualiserat de problem som ofta uppstår vid tankning av båtar vid Preems 

sjömack samt förslag till förbättringar som Båtsam eventuellt i samarbete med kommunens 

näringslivsenhet borde ta upp med Preem. 

 

Styrelsen beslutar uppdra år Lars Franzen och Magnus Hallén att i samråd med kommunens 

näringslivsenhet kontakta Preem om ovanstående. 

 

§5 

Avgifter vinterliggare 

Flera båtägare har kontaktat Båtsam om att kommunen aviserat avgifter för båtar ligger kvar 

vid kommunala bryggor efter 1 december. Båtsams ordförande skrev därför ett brev till                    

kommunen och påtalade att den aktuella avgiften aldrig redovisats i Båtrådet i samband med 

samrådet om ny taxa. Den omnämns heller inte i de båtplatsavtal som tecknats.  

Båtsam begärde en förklaring till det inträffade. Enligt uppgift i media så var 

avgiftsaviseringen ett missförstånd inom kommunen. Vidtagna åtgärder godkännes. 

 

§6 

Ärenden till Båtrådet 7/3 

Styrelsen beslutar att anmäla följande frågor 

Rosenholms Udde 

Servicen Preems sjömack 

Avstämning avtalsförnyelsen 

Toalettömningsstationen Möcklebron 

Servicen Utklippan 

Tillgänglighet servicen stadsmarinan samt vad händer med bryggorna 

Budget och underhåll 2016 bla Hallahamnen och Trummenäs 
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§7 

Årsmöte 

Styrelsen beslutar om årsmöte 7 april kl 19.00 samt att också bjuda in till visning kl 18.00 av 

Rosenholms Udde i samverkan med Carlskrona Veteranbåtklubb. 

 

§8 

Bokslut 2015 och budget 2016 

Kassören Göran Janrell redovisar bokslut för 2015 och budget 2016. Framgår att Båtsam har 

en fortsatt god ekonomi som också ger utrymme för insatser för opinionsbildning för båtlivet i 

kommunen tex Rosenholms Udde. 

 

§9 

Avslutning 

Tack till Sunna Båtklubb för kaffe och lokal. Sammanträdet avslutas. 

 

Antecknade gjorde  

 

Lars Larsson 

Ordförande Båtsam 

 


