
 
 

 

Protokoll vid Båtsams styrelsemöte den 17 april 2012. 

Närvarande: L Larsson, ordf; L Blomqvist, tf sekr; G Janrell, Aspö BK, B Jönsson, Sunna BK, J 

Bengtsson, Marinens BK (ersättare för U Sjövall).   

Frånvarande: Rinus Voorn, K-na SS; Per Ståhl, NBK (återbud), L Ronnje, KMS (återbud), U 

Sjöwall, Marinens BK (återbud) och M Hallén, Trummenäs BK (återbud). 

1. Inledning. 

Ordf hälsade välkomna till kvällens styrelsemöte. 

2. Dagordning 

Dagordningsförslaget upplästes. Beslut: Fastställdes. 

3. Val av sekreterare 

Lars Erik Blomqvist föreslogs till sekr. för mötet. Beslut:  Fastställdes. 

4. Rapport fr kommunens utredning om avgifter och avtal. 

Bo Jönsson o G Janrell rapporterade vad som förevarit på senaste mötet med 

kommunen. Förordades en prissättning  som grundar sig på på breddmeter o y-

bomslängd. Längre avtalstider, även för privata bryggor. Avgifterna skall vara av 

självkostnadstyp dvs inte vara vinstgivande för kommunen. Konstaterades en positiv 

anda från kommunen att så långt som möjligt ensa avtalen. Båtsam vill dock se att de 

400 kr som avgift endast skall gälla för privata bryggor på kommunal mark och inte 

byggas in i en kommunal taxa. Avtalen skall skrivas om från Båtsam till resp klubb, på så 

vis att ingen avgiftshöjning sker. Markerades att på uppdragningsplatsen på Långö 

(kommunal mark) har klubben rätt att kräva medlemskap för uppdragning? Visst 

underlag (bildspel) kommer att spridas till styrelseledamöterna.   

5. Ärenden till kommande Båtråd. 

1.Synpunkter till pågående utredning av avtal o avgifter. I arbetsgruppen där Båtsams repr deltar har 

Båtsam uppmanats peka ut frågor som bör diskuteras i Båtrådet. Två frågor har hittills kommit upp i 

Båtsams styrelse är: 

 Den kommunala avgiften om 400 kr/båtplats bör inte ingå som del i avtal om självförvaltning 
med en klubb rent principiellt. Den ekonomiska regleringen av att en klubb förfogar över 
kommunalt vatten och mark bör lösas på annat sätt.  

 Det behövs ett klargörande av vilka områden och bryggor som berörs av den sk 
“stadsmarinan” och som ev skall ha annan kommunal taxa än andra båtplatser. Vilka bryggor 



 
eller områden berörs och innebär detta att de klubbar som berörs vid Tallebryggan och 
Hattholmen ej kommer att förfoga över bryggor i klubbregi i fortsättningen?   

2. Avtalen med Båtsam om båtuppställningsplatser (Lorentsberg, Långö och Åslätten/Tallholmen)    

bör ses över och tecknas mellan kommunen och resp. klubb som svarar för uppdragningarna.  

3. Behovet av uppdragningsplatser för mera djupgående båtar börjar bli akut.  

4. Lyckeby båtsällskap vill genomföra sin städdag 19/5.  

5. Behovet av tillfälliga båtplatser på för resp eftersäsong – kan man använda gästhamnar som 

flexibel lösning?  

I övrigt bör avstämning av tidigare frågor göras. En del frågor bör kunna strykas. 

6 Övriga frågor. 

J Bengtsson informerade om läget för MBK:s räkning. Avtalet kommer inom kort att 

skrivas under. Löper på 2 år. Kommunen ansvarar för att vatten o el. finns vid 

bryggfästena. Klubben är igång med att gjuta bryggfästen för de egna bryggorna. 

Beräknas kunna omförtöja bryggorna i junis början.  Betonade vikten av framtida 

uppläggningsplatser då det i översiktsplanen står att Saltö södra udde skall bebyggas 

med bostäder. Osäkert hur Öckerövarvet kommer att hantera övertagandet av Kamm:s 

verksamhet i framtiden. Likaså om Cyberzone kanske i det skedet också försvinner från 

platsen och så även klubbens uppställningsplats. 

Båtsams synpunkt: Kan tyckas som oskäligt att kommunen skall debitera klubben för 400 

kr per båt under detta som synes är ett övergångsskede. Kanske får hela proceduren 

göras om igen med bryggor, fästen mm. efter avtalstidens slut. Det är dock så att det är 

inte klubben som förskjutit ärendet framåt tiden. 

 

 

Lars Erik Blomqvist   Lars Larsson 

Vid protokollet   Ordförande 


