
 

 

 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för 

BÅTSAM 2015-01-22 

 
 

Närvarande: Lars Larsson, ordf 

  Göran Janrell 

  Bo Jönsson 

  Lars-Eric Blomqvist 

  Magnus Hallén 

 

§1 

Mötets öppnande 

Mötet öppnas av ordförande som hälsar välkommen. 

 

§ 2 

Förslag till dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkänns. 

 

§ 3 

Ärenden till Båtrådet 2015-01-26 

Följande frågor har anmälts in till kommunen: 

1 Dialog om båtlivets utveckling i kommunen. 

2 Kommunens utredning om bildande av hamnbolag. 

3 Kommunens budget och investeringsbudget 2015 som berör båtlivet. 

4 Lägesrapport avtalsöversynen. Påtalas särskilt att det förlängda avtalet om 

uppläggningsplatser löpte ut vid årsskiftet. 

 

§ 4 

Förhandlingsläget om kommunala avtal 

Framkommer att kommunen har sagt upp flera avtal med båtklubbarna men har 

ännu inte återkommit om några förhandlingar om nya avtal. Avtalslös situation 

råder därför i några fall. Eftersom inga nya avtal har aktualiserats anser 

ledamöterna att nuvarande avtal borde förlängas. Om och när nya förhandlingar 

kommer så bör dessa föras med respektive klubb som håller Båtsam underrättad 

så att klubbarna vid behov kan samordna sitt agerande. 
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§ 5  

Brev från Tallebryggans BK (biläggs protokollet) 

Tallebryggans BK hade årsmöte 2015-01-20 och därvid beslutat att tacka nej till 

kommunens erbjudande att få investera i bryggor vid Hattholmen alternativt 

hyra tvåbryggor vid Tallebryggan med ca 60 tkr i rabatt i förhållande till de 

kommunala avgifterna.  Skälen är att medlemmarna vid årsmötet bedömde 

kommunens alternativa erbjudanden som omöjliga. I ett brev till kommunen från 

TBK som delges Båtsam framkommer att klubben uppfattar kommunen 

agerande sedan TBK blev uppsagd både avseende lokal och bryggor så att man 

inte önskar ha någon föreningsverksamhet i Stadsmarinan.  

Båtsams styrelse beklagar den uppkomna situationen och anser att den visar på 

behovet av en dialog om kommunens mål för båtlivet och båtklubbarnas roll. 

 

§ 6 

Årsmöte 

Beslutas att Båtsams årsmöte skall äga rum måndagen 23 mars 2015 kl 18.30 i 

Sunna Båtklubbs lokal Lorentsberg. 

 

§ 7 

Övriga frågor 

1 Göran Janrell informerar om att kommunens nya kommunalråd Magnus 

Larsson och hamnchefen Bo Lindsjö besökt Aspö båtklubb. Klubben uppfattade 

detta som mycket positivt. Kommunen överlämnade i samband med besöket 

uppsägning av avtalet mellan kommunen och klubben. 

 

2 Styrelsen uppdrar åt ordföranden att skicka Lars-Göran Fors som avgått som 

ordförande i Båtrådet en blomstercheck som tack för gott samarbete i Båtrådet. 

 

Antecknade gjorde  

 

 

 

Lars Larsson 

Ordförande Båtsam 
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Drifts- och servicenämnden 
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Tallebryggans Båtklubbs beslut med anledning av erbjudande om bryggor 

vid Stadsmarinan. (Bilaga till Båtsams protokoll). 

 
Med anledning av att kommunen sagt upp och rivit båtklubbens lokal samt kommunaliserat de 

båtplatser föreningen ansvarat för i ca 20 år har kommunen lämnat flera avsiktsförklaringar 

med syftet att ge TBK förutsättningar att fortsätta bedriva verksamhet vid Stadsmarinan. 

Kommunen åtar sig i dessa att medverka till en lämplig lokallösning i anslutning till 

gästhamnen samt i den senaste avsiktsförklaringen tillsammans med klubben göra en 

överenskommelse som innebar föreningsdrift av bryggor för medlemmarnas båtar. 

 

Efter många turer under flera år fick klubben 2014-12-10 besked av tekniska förvaltningen att 

kommunen helst såg att klubben investerade i nya bryggor vid Hattholmen. Ett annat 

alternativ var att åter få hyra två bryggor vid Tallebryggan. En hyreskalkyl för det senare 

alternativet presenterades för klubben 2015-01-13. Den innebär att klubben får en liten rabatt 

på den avgiftsnivå de kommunala båtplatsavgifterna vid Tallebryggan ligger på from 2015. 

 

TBK:s medlemmar diskuterade frågan ingående vid sitt årsmöte 2015-01-20 varvid man 

beslutade att tacka nej till kommunens erbjudande med följande motivering: 
 

Föreslagen hyresnivå är flerdubbelt högre per plats än vad som gällde i det tidigare 

nyttjanderättsavtalet mellan kommunen och TBK om föreningsdrift av hamnen. Alternativet 

investera i bryggor vid Hattholmen kräver att kommunen erhållit miljötillstånd och att det 

finns en planering för området. Någon sådan planering lär inte vara klar ännu på flera år. 

Vidare innebär en utbyggnad vid Hattholmen med flera hundra båtplatser en stor ekonomisk 

risk eftersom det är osäkert om det finns tillräckligt stor efterfrågan på platser med detta läge 

intill infartsleden och de begränsade djupförhållanden som där råder. En båtklubb av TBK:s 

storlek bör inte engagera sig i ett sådant risktagande. 
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Årsmötet beslutade också att till berörd nämnd i kommunen översända följande kommentar 

till hanteringen av TBK som båtförening vid Stadsmarinan: 

 

Det senaste utspelet från kommunen med hyresavtal vid Tallebryggan alternativt investera i 

bryggor vid Hattholmen som innebär osäkerhet både beträffande planering och ekonomi ger 

inte klubben rimliga förutsättningar för att medverka till ett aktivt båtliv vid Stadsmarinan. 

Klubben uppfattar kommunens agerande sedan klubben blev uppsagd från klubblokal och 

bryggor så att kommunen inte önskar någon föreningsmedverkan i Stadsmarinan som därmed 

blir en ”parkeringsplats” för båtar. Klubben deltog aktivt i detaljplanearbetet för hamnområdet 

och tillstyrkte därvid de planer som beskrevs under planprocessen med syftet att utveckla 

båtlivet i Stadsmarinan. Därför upplever båtklubben kommunens ointresse för 

föreningsmedverkan som märkligt.  

 

 

Karlskrona 2015-01-20 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

 

Laila Andersson 

Ordförande Tallebryggans Båtklubb 

 

Delges Kommunens Båtråd 

            Båtsam 

 


