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Närvarande: Lars Larsson, ordf 

  Göran Janrell 

  Bo Jönsson 

  Lars-Eric Blomqvist 

  Magnus Hallén 

                                     Sören Lund  

 

§1 

Mötets öppnande 

Mötet öppnas av ordförande som hälsar välkommen. 

 

§ 2 

Förslag till dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkänns. 

 

§ 3 

Avstämning av avtalsförhandlingar 

Flera båtklubbar med kommunala anläggningar har förhandlingar på gång. 

Trummenäs BK är på väg att avsluta men vill först få en avstämning med övriga 

klubbar via Båtsam. Framkommer att kommunen begär 400 kr per båtplats i 

arrende i enlighet med fullmäktigebeslut. Kommunen svarar för underhåll av 

kajer och viss del av belysningskostnaderna. Klubben får svara för drift och 

underhåll i övrigt. Parkeringen disponeras utan kostnad. Arrendetiden följer 

återstående tid för avtalen med markägarna som är 7 år. Arrendeavtalet följer 

SBU-mallen. Klubben avser att godkänna avtalet. 

 

Framkommer att Aspö BK eftersträvar nytt avtal om 15 år och kommer inom 

kort ta upp förhandlingar. Lyckeby BS avvaktar initiativ från kommunen ang. 

markhyran för kommunens mark som används för vinteruppläggning och räknar 

med att kunna komma överens. 

Sunna Båtklubbs avtal är förlängt och avvaktar därför initiativ från kommunen. 

 

Sammanfattningsvis så förefaller kommunens hantering av avtalsfrågorna följa 

de principer som man enats om i Båtrådet senaste året. 
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De förslag till avtalsprinciper som kommunen presenterade i Båtrådet 2014 har 

inte tilämpats utan man är nu beredd ta stor hänsyn till de specifika förhållanden 

som råder vid resp anläggning/hamn. 

 

§ 4 

Vinteruppläggningsplats – Rosenholms Udde 

Carlskrona Veteranbåtsklubb och Karlskrona Blekingeeksällskap har tillskrivit 

Båtsam och föreslagit att man tar upp frågan om vinteruppläggningsplats med 

kommunen och därvid undersöka möjligheterna att använda Rosenholms Udde. 

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 i form 

av Rosenholmsvarvet. Kommunfullmäktige beslutade när kommunens 

översiktsplan antogs att låta utreda var man kan tillgodose behovet av 

båtuppläggning i framtiden. Någon utredning har ännu inte presenterats. 

 

Båtsams styrelse beslutar att åter aktualisera frågan och begära att den tas upp på 

nästa Båtråd samt att då om möjligt få medverkan från berörda tjänstemän på 

samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunens bolag Kruthusen AB som äger 

Rosenholms Udde. 

 

§ 5 

Avgifter båtplatser 2016 

Kommunen har översänt förslag till avgifter för kommunala båtplatser för 2016 

till Båtsam för snabbremiss (1 dag). Ordföranden vidarebefordrade förslaget till 

styrelsens ledamöter och skrev sedan ett yttrande till hamnchefen.  

Förslaget innebar i huvudsak en höjning med 2,5 %. I ett avseende framfördes 

kritiska synpunkter. Det gäller gästhamnsentreprenörens frihet att sätta avgifter 

vid Stadsmarinan. Under 2015 har detta inneburit att båtägare med fasta platser 

inte haft tillgänglighet till soprum och toaletter utan att betala en orimligt hög 

avgift till gästhamnen. Detta har inneburit att sopor fyllt papperskorgar och att 

de som bor och vistas i sina båtar ej kunnat använda toaletter. Många båtägarna 

har funnit det märkligt att man inte kunnat ordna tillgänglighet till kommunens 

nya fina serviceanläggning. En annan konsekvens har blivit att det inte längre 

finns någon vettig samverkan mellan gästhamnen och båtägarna beträffande 

nyttjande av lediga fasta platser tex grönskyltning.  

 

Båtsams styrelse beslutar att godkänna ordförandens yttrande över avgifter 2016 

samt att via Båtrådet aktualisera frågan av tillgänglighet av serviceanläggningen 

vid Stadsmarinan och bättre samverkan för ett mera optimalt nyttjande av 

kommunens fritidsbåtsbryggor där. 
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§ 6 

Ärenden till Båtrådet 2015-11-23 

Nästa Båtråd äger rum 2015-11-23 kl 18.00 i Oskarsvärn. Båtsams styrelse vill 

utöver ovanstående frågor få upp följande: 

1. Behov av åtgärder vid Tallebryggans hamn bla belysningen som till stor 

del ej fungerar ,rampen till brygga 3 samt tillgången till elskåpen. 

2. Redovisning av hur intäkterna från kommunala båtplatser och avtal med 

klubbarna används för hamnanläggningarna och båtlivet i kommunen. 

 

§ 7 

Avslutning 

Ordföranden tackar Sunna Båtklubb för att Båtsam fått låna lokalen och för 

kaffet. 

 

Antecknade gjorde  

 

 

 

Lars Larsson 

Ordförande Båtsam 
 


