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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för 

BÅTSAM 2017-05-22 
 
Närvarande:      Lars Larsson, ordf 

  Bo Jönsson 

  Lars-Eric Blomqvist 

  Magnus Hallén 

                                           Lars Franzen    

                                           Göran Janrell 

                                           Hans Andersson 

                                           Carina Birking, Larmtjänst § 3 

                                           Mats Trulsson, Polisen  § 3 

§1 

Mötets öppnande 
Mötet öppnas av ordförande som hälsar välkommen. Larmtjänst och polisen har bjudits in för 

att diskutera hur förebygga stölder av båtmotorer och båtar. Kommunen har anmält förhinder 

men kommer att medverka i det fortsatta arbetet. 

 

§ 2 

Förslag till dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkänns. 

 

§ 3 

Stölder av båtmotor och båtsamverkan 
Mats Trulsson och Carina Birking redovisar utvecklingen av stölder av båtmotorer och andra 

stölder av båtmaterial i hamnar och uppläggningsplatser. Tyvärr har stölderna ökat både 

nationellt och lokalt i Karlskrona. Vidare redovisas exempel på förebyggande insatser som 

varit framgångsrika bland annat genom båtsamverkan. Försäkringsbolagen och Larmtjänst har 

utarbetat ett bra material och en modell för förebyggande arbete. Dokumentet finns på 

Larmtjänst hemsida. Beslutas att ta in en länk till detta material på Båtsams hemsida. 

 

Framkommer vikten av samverkan mellan berörda parter båtklubbar, kommun och polisen. 

Framkommer att det redan finns grannsamverkan i kommunen i närhet av flera av de mest 

utsatta  småbåtshamnarna och uppläggningsplatserna tex Långö och Lorenstberg. Denna 

samverkan borde kunna byggas ut att även omfatta båtsamverkan. 

 

Båtsams styrelse beslutar att tillsammans med kommunen och polisen initiera att 

båtsamverkan kommer igång. Lars Larsson, Lars Franzen och Lars-Erik Blomqvist utses att 

kontakta kommunen om detta. 

 

Ordföranden tackar Carina och Mats för intressant och givande information och diskussion, 
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§ 4 

Rosenholms Udde 
Ordföranden informerar om att en detaljplan för Rosenholms Udde kommer att presenteras 

för samråd inom någon månad. Miljökonsekvensutredningen är inte klar. Kruthusen AB som 

äger området har uppgett att man har flera marina företag som intressenter. Kommunen har 

däremot ännu inte aviserat att man önskar reservera någon mark inom Rosenholms Udde för 

att göra det möjligt för vinteruppläggning i klubbregi. Båtsam har flera gånger efterlyst detta i 

Båtrådet och vid kontakter med tjänstemän i kommunledningen och hos drift- och 

serviceförvaltningen. Båtsam har dessutom ännu inte fått något svar på den skrivelse med 

Visionen för Rosenholms Udde som till sändes kommunstyrelsen våren 2016. Behovet av 

mark för uppläggning av större och djupgående båtar ökar än mera om planerna för bostäder 

vid Lorentsberg förverkligas. Dessutom har kommunen planer på en kraftig ökning av antalet 

båtplatser.  

 

Båtsams styrelse beslutar att tillskriva drifts- och servicenämnden och föreslå att kommunen  

reserverar mark inom Rosebholms Udde för vinteruppläggning av båtar i föreningsregi. 

 

 

§ 5 

Underhållsbehov av kajen Strandvägen Lyckeby 
Medlemmar i Lyckeby Båtsällskap har till klubben och sedan hos Båtsam påtalat att 

hammarband och skoning är i mycket dåligt skick. Situationen har påtalats för 

hamnavdelningen. Inga åtgärder har ännu vidtagits. 

 

Båtsams styrelse beslutar att ta med frågan till nästa Båtrådsmöte 2017-09-04. 

 

 

Antecknade gjorde  

 

 

Lars Larsson 

Ordförande Båtsam 
 


