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                   § 1   Mötets öppnande 

 

                   § 2   Dagordning 

    

                   § 3  Val av sekreterare 

 

§ 4   Val av justeringsperson 

 

§ 5   Föregående protokoll 

 

§ 6   Uppföljning av frågor: 

 

       a. Marinens bryggor.  TF/LGF 

       b. Policy – privata bryggor på kommunal mark.  TF  

                      c. Policy – vinteruppläggning av båtar på kommunal mark.  TF 

       d. Nya avtal mellan båtklubbarna och TF.    

       e. Sommarliggare Lorentsberg, avgifter  TF. 

       f. Inventering av behov och tillgång på båtplatser hos klubbarna. 

       g. Städdag i skärgården 2010. 

       h. Sail Karlskrona 2010. 

       i. Tillstånd - Uppröjning av buskage och vägunderhåll vid Lyckeby 

          Båtsällskap.TF 

                                                j. Toaletter i Skärgården (vems ansvar, Komm., Länsst.,     

   Naturvårdsv?)  

       k. Utveckling av skärgården och båtturism. LGF 

       l. Vad händer med Kungsholmen om militären lämnar, en unik  

           tillgång bl a för båtlivet. TF 

       m.Vinteruppläggning i klubbregi på Rosenholmsvarvet. LGF 

       n. Toaletter och sophantering, Djupvik på Aspö. TF 

       o. Naturreservat på Rollsö och Ivö. LGF 

               

    

§  7   Nya frågeställningar: 

  

       a. Lorentsbergs uppläggningsplats behöver förbättringar av  

           belysningen samt underhåll av kajen/rampen för lyft och sjösättning 

           av båtar. 
         b. Plats för att "parkera" båtar på trailer - ev fotbollsplanen vid  

           Lorentsberg? 
       c. Önskemål av kameraövervakning vid uppläggningsplatser t ex 

           Lorentsberg - kommunens inställning? 
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      d. Hur hantera miljökraven om spolplattor och tömningsstationer för 

                               toalettavfall. Båtsam bedömer detta som en viktig samverkansfråga 

          för båtklubbarna både med kommunen och mellan klubbarna. 
      e. Utprickning av båtleder (båtklubbar/kommunen) 

 

 

§  8   Övrigt 

 

§  9    Nästa möte 

 

§  10  Mötets avslutande 
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Plats och tid Tallebryggans Klubblokal 

  måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 – 21.10 

   

     

   

Närvarande Ordförande Lars-Göran Forss (M) Tekniska nämnden 

  V ordförande Claes-Urban Persson (S) Tekniska nämnden  

   Lars Larsson Tallebryggans Båtklubb  

   Göran Janrell Aspö Båtklubb  

   Lars Ronnje Karlskrona Motorbåtssällskap 

   Lars-Erik Blomqvist Lyckeby Båtsällskap 

   Bo Jönsson Sunna Båtklubb Lorensberg 

   Rinus Voorn Karlskrona Segelsällskap 

   Roland Bomark Karlskrona Segelsällskap 

   Per Ståhl Nättraby Båtklubb 

   

Tjänstemän Arenabolaget    Michael Fransson, del av § 6 

 

  Gatu/hamn/ 

  parkchef Karl-Johan Svärd  

  Arbetsledare Morgan Mattsson     

      

         
Utses att justera  Lars Larsson  

     

  

Justeringens plats och tid                          Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse 

 

 

 

Underskrifter 

 

  

Ordförande/sekreterare ………………………………….   §§ 1 - 10         

 Lars-Göran Forss          

 

         

Justerare …………………………………… 

  Lars Larsson 
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                              § 1 

Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Göran Forss (M) öppnar dagens möte. 

 

§ 2 

Dagordning 

Utsänd dagordning godkänns med tillägg att Michael Fransson (MF) 

informerar om Sail Karlskrona 2010 innan mötet startar . 

 

§ 3 

Val av sekreterare 

Till sekreterare utses Lars-Göran Forss. 

 

§ 4 

Val av justeringsperson 

Lars Larsson utses att justera dagens protokoll 

 

§ 5 

Föregående protokoll 

Föregående protokoll är godkänt och justerat. 

 

§ 6 

Uppföljning frågor  

MF informerade om hur Sail Karlskrona var upplagt och genomfördes 2009 

avseende Matchracing. Kostnaden för att genomföra motsvarande 2010 

kommer att bli mycket högre. MF presenterade därför ett förslag till 

matchracing koncept där ”Sailet” hyr in 4 st CB66  segelbåtar, som sedan 

bemannas av besättningar från Blekinges olika segel/båtklubbar. 

Tävlingsformen blir motsvarande som 2009. Adresser till Blekinges 

båtklubbar erhåller MF från L-E Blomqvist. MF kontaktar Blekinge 

Seglarförbund för att få hjälp med domare och funktionärer. 

 

a. Marinens bryggor 

Framkom att Länsstyrelsen har projektmedel för bryggor i skärgården. 

Per Ståhl kontaktar FortV  i frågan och ber därefter FortV att ta kontakt med  

Karl-Johan Svärd (K-J S). 

 

 

 

 

 

forts. 



 2010-01-18 5 
 

Båtrådet  Sammanträdesprotokoll 
 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

forts. § 6 

 

b. Policy – privata bryggor på kommunal mark 

Nya riktlinjer för privata bryggor antogs av tekniska nämnden den 24 juni 

2009, § 83 och gäller från och med den 1 januari 2010.  

Respektive bryggägare tecknar ett avtal med Karlskrona Kommun och 

betalar 400 SEK/båtplats. Totalt är ca. 600 st bryggor registrerade. 

 

c. Policy – vinteruppläggning av båtar på kommunal mark 

Problem med att båtar läggs upp på parkmark, bland annat på Saltö, i 

Lyckeby och i Nättraby. 

Kan kommunen eller någon båtklubb erbjuda uppläggningsplatser? 

Ta fram strategi inför nästa vintersäsong. Ansvariga hamnenheten. 

 

d. Nya avtal mellan båtklubbarna och tekniska förvaltningen              

Arbetet med att ta fram nytt avtal är klart. Nytt avtal har tecknats med 

Torhamn. Övriga klubbars avtal omförhandlas enligt nya avtalsprinciper när 

avtalstiden går ut. Kommunens avskrivningskostnad för resp. hamn samt en 

kostnad på 400 SEK/bryggplats, ligger till grund för vad klubben får betala i 

arrende/år. 

 

e. Sommarliggare Lorentsberg, avgifter 

Ingen taxa är fastställd. Lindesnäsklubbarna lämnar förslag till K-J S snarast 

så att taxan kan fastställas av kommunfullmäktige innan sommaren 

 

f. Inventering av behov och tillgång på båtplatser hos klubbarna 

Under 2009 genomfördes ett antal utökningar av bryggplatser, ca. 50 st. 

Under 2010 är det planerat ett utbyte av befintlig brygga med 88 platser (Y-

bom) skall placeras vid Långö. Dessutom kommer en brygga att läggas ut 

vid stenbryggan i Krutviken för allmän tilläggning. 

 

g. Städdag i skärgården 2010 

Den 29 maj har bokats. Resp. klubb meddelar Morgan Mattsson vilka öar 

man avser att städa, så att säckar/containers blir utplacerade. 

 

h. Sail Karlskrona 2010 

Michael Fransson informerade enligt ovan.                                                      

                                                                     

i. Tillstånd uppröjning av buskage och vägunderhåll Lyckeby Båtsällskap 

Arbetet är klart, endast borttagning av visst skräp återstår. 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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j. Toaletter i skärgården 

Diskuterades övergång från torrklosett till mulltoa ute i skärgården. 

Länsstyrelsen och kommunen samordnar den tekniska lösningen. 

Transportstyrelsens utredning av toalettavfall från båtlivet berör inte behovet 

av toaletter i skärgården. Största delen av båtbeståndet i Sverige är 

dagtursbåtar som saknar toalettmöjlighet. 

 

k. Utveckling av skärgården och båtturismen 

Konstaterades att Karlskrona Kommun saknar ett strategi dokument för 

båtturismen. 

Ordf. informerade att ett allmänt möte genomförts den 24 november 2009 i 

Karlshamn. Initiativtagare var Region Blekinges Tommy Gustavsson/ordf.. 

Inbjudan gick ut till alla större båtklubbar, turistchefer, båtorganisationer, 

gästhamnsägare och länsstyrelsen. 24 personer från hela länet anslöt till 

mötet. Diskuterades hur Blekinge skall marknadsföra Arkipelag Blekinge 

och biosfärsområdet för båtturister, såväl från Sverige som från övriga 

Europa. Diskuterades om Strategi/Visioner/Utveckling inom ramen för 

”Visit Blekinge”. Det bildades en arbetsgrupp bestående av 10 personer från 

hela länet. Arbetsgruppen träffades den 13 januari 2010 i Karlshamn där det 

presenterades olika förslag till handlingslinje. Nästa arbetsmöte sker den 23 

februari i Karlshamn.  

Region Blekinges Tommy Gustavsson sammankallande.  

 

l.  Vad händer med Kungsholmen om militären lämnar, en unik     

tillgång bl a för båtlivet. 

Kungsholmen kan bli ett fantastiskt turistmål. Jämförelse gjordes med 

Sveaborgs fästning i Helsingfors av ordf.  

Vem tar tag i detta ärende, nu när Försvarsmakten inte längre kommer att 

utbilda personal på Kungsholmen? 

 

m. Vinteruppläggning i klubbregi på Rosenholmsvarvet. 

Ordf. har varit i kontakt med VD för Kruthusen och fått svaret, att det inte är 

aktuellt att använda mark inom området för vinteruppläggning av båtar. 

 

n. Toaletter och sophantering, Djupvik på Aspö. 

K-J S meddelar att TF skall undersöka om man på prov kan placera en 

toalett samt sophantering i Djupvik 2010. 

 

 o. Naturreservat på Rollsö och Ivö. 

Båtsam har svarat på remiss till Länsstyrelsen , där man ställer sig positiv till 

Rollsö som naturreservat och att man kan tänka sig att hjälpa till med 

städning/underhåll av ön. Motkravet är att Länsstyrelsen ökar 

tillgängligheten med hjälp av en ny flytbrygga i Rollsö-sund. 

 

forts. 
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§ 7 

Nya frågeställningar 

 

a. Lorentsbergs uppläggningsplats behöver förbättringar av   

belysningen samt underhåll av kajen/rampen för lyft och sjösättning av 

båtar. 

K-J S meddelar att ny spontning av kajen/lyftrampen samt bättre belysning 

kommer att utföras under våren 2010. 

 

                 b. Plats för att "parkera" båtar på trailer - ev fotbollsplanen vid   

                 Lorentsberg? 

                 TF undersöker lämpliga ”parkeringsplatser” för trailerbåtar/trailers.  

                 Dessutom kontrollerar man vilket regelverk som gäller för att kunna  

                 flytta ”felparkerade” trailers. 

 

                 c. Önskemål av kameraövervakning vid uppläggningsplatser t ex  

                Lorentsberg -kommunens inställning? 

                Konstaterades att det behövs tillstånd. TF är positiv till detta. Klubbarna 

                söker själva tillståndet hos Länsstyrelsen. 

                  

                 d. Hur hantera miljökraven om spolplattor och tömningsstationer för                                

                 toalettavfall. Båtsam bedömer detta som en viktig samverkansfråga  

                 för båtklubbarna både med kommunen och mellan klubbarna. 

                 Sugtömningsstationer är beställda till Kristianopel och Torhamn, kostnad ca 

                 181 Kkr + installationskostnader. Länsstyrelsen beviljar bidrag med 50 % av 

                  kostnaden. Karlskrona Segelsällskap har också sökt bidrag för installation 

                  av en sugtömningsstation på Dragsö. 

 
              e. Utprickning av båtleder (båtklubbar/kommunen) 

                 Ordf. informerade att förfrågan ställts till Transportstyrelsen hur man ställer 

                 sig i frågan. Inget svar ännu. 

 

                                      

§ 8 

Övrigt 

L-E B meddelade att Tyska Bryggargårdens Båtklubb har utträtt ur SBU. 

Troligen pga ett missförstånd då man tror att Karlskrona Kommun har tagit 

över deras stenbrygga. TF undersöker frågan. 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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§ 9 

Nästa möte 

Datum för nästa sammanträde blir 26 april 2010 kl.18.00 i Tallebryggans 

klubblokaler. 

 

§ 10 

Mötets avslutande 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat 

kl. 21.10. 

 

_____ 

 


