
 

Till gruppledarna för de politiska partierna i Blekinges kustkommuner. 

Befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt är avgörande för Blekinges framtid. 
Livsmiljö, friluftsliv och fritidsaktiviteter har avgörande betydelse för om unga välutbildade 
människor och växande företag ska välja Blekinge. Exempel på vad som kan ge impulsen att 
välja Blekinge kan vara…. 
Borgmästarfjärden med småbåtarnas lanternor en sommarkväll, ett strandhugg på Stenshamn, 
Saxemaravarvets aktiviteter, att hyra kajak för första gången i Järnavik, vimlet vid Tärnöbåtens 
tilläggsplatser, Väggas fiskehamnsmiljö, Hanös internationella båtblandning samt att komma 
sjövägen till idyllerna Hörvik och Krokås. 

Blekinge Båtförbund organiserar Blekinges 39 båtklubbar med ca 6000 medlemmar och är 
medlem i Svenska Båtunionen (SBU). 
Det ger anledning att ställa frågor till er som bestämmer i kommunerna. 
Måndagen 5 september kommer vi att redovisa en sammanställning av era svar, eller att ni 
inte svarat, för båtklubbarna och media. 

Frågor inför valet -22 och kommande mandatperiod. 
- Vilken vision för båtlivet i er kommun har ni? 
Vi vill utveckla båtlivet, tillse att kvalitén på den befintliga gästhamnen i Vägga ökar samt att 
det blir tydligare för tillfälliga gäster i Karlshamns innerhamn att man är välkommen att lägga 
till för kortare stopp utan avgift. 
 
- Vilka konkreta planer har ni för förbättringar av bl. a hygienanläggningar, sophantering, 

städning och kommunala bryggor på öar och andra naturhamnar i kommunen? 
Svar: Kommunen har byggt ut kommunalt vatten och avlopp i skärgården samt sett till att 

det finns toaletter, duschar, sophantering, med mera i skärgården. Vi kommer att 
utveckla ytterligare på någon ö men i stora drag handlar det nu om att ta hand om det 
som finns samt förfina. I varje kommunal småbåtshamn finns möjlighet till 
latrintömning. 
 

- Vilka idéer för aktiv samverkan med båtklubbarna i kommunen har ni? 
Svar: I Karlshamns kommun finns ett s.k. båtråd där kommunen samråder med 
båtföreningarna. 
 
- Tycker ni det är rimligt att ta ut tusentals kronor i tillsynsavgifter för en liten båtklubb 

utan extern verksamhet? Flertalet av er gör det definitivt inte för en liten fotbollsklubb! 
Svar: Avgifterna för miljötillsyn gäller generellt oavsett om det är föreningsdrift eller om 

verksamheten bedrivs i bolagsform. 
 



- En del större båtklubbar med strategiskt läge för turism och rörligt friluftsliv vill 
expandera. Är ni villiga att behandla dessa välvilligt liksom vid företagsetableringar? Är 
ni villiga att stödja dem i kontakter med länsstyrelsen? 

Svar: Ja 
 

- Det finns en diskussion på nationell nivå om att kräva sophantering i alla 
småbåtshamnar, stora som små. Om ni får frågan på remiss hoppas vi att ni tänker till 
och avstyrker. Skulle det ändå komma; Kommer ni då att ta kommunalt ansvar? Sopor 
från rörligt friluftsliv, kringboende med flera kommer annars att göra situationen 
ohållbar för den lilla båtklubben. 

Svar: Frågan har inte diskuterats i Karlshamn och vi kan därför inte ge några besked utan 
att veta vad et förslag skulle innebära. 
 

- Hur tar ni hänsyn till behovet av vinteruppställningsplatser för båtar? 
Svar: Vi bedömer att det i Karlshamn finns båtuppläggningsplatser till dagens behov. I 
framtiden kommer det att behövas ytterligare platser och inte minst att det kommer att finnas 
ett behov av fullservicelösningar med s.k. båthotell. Sådana verksamheter kommer dock inte 
att drivas i kommunal regi. 
 
- Hur möter ni behovet av sjösättningsramper? 
Svar: I Karlshamns kommun finns sjösättningsramper i samtliga småbåtshamnar. 

För att era svar ska kunna redovisas måste vi ha dem fredagen 2 september. 

Med de allra bästa båthälsningar från Blekinge Båtförbund! 

Per Myrbeck, ordförande, per.kartorp@gmail.com, 0733 615 777 
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