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Under verksamhetsåret 2017-2018 har klubben haft en fortsatt dialog med kommunen gällande 
miljömätningen som är genomförd och nya bryggor. Miljömätningen har påvisat att båtklubb är 
tillsammans med 3 andra båtklubbar i kommunen klassade som högrisk. En dialog pågår nu med 
kommunen om hur detta skall drivas vidare gällande eventuell sanering och ansvar.   
 
Under året så lämnade klubben in en ansökan om s.k. LOVA bidrag för sanering av båtbottnar och 
andra miljöåtgärder. Klubben erhöll tyvärr inget bidrag. Båtklubben har haft årlig miljöinspektion av 
kommunen och de har inga anmärkningar på hur verksamheten bedrivs idag utifrån ett 
miljöhänseende. 
 
Dialogen med kommun gällande nya bryggor har inte kommit vidare med anledning av 
miljömätningen vilket också gjort att vi avvaktar med att bygga en ramp för trailerbåtar.  
 
Under året så har ett visst underhåll skett av el och belysning i övrigt så har endast en del akuta 
åtgärder gjorts som byte av flöten på ett antal platser. Vi har sett över säkerheten och monterat upp 
en del rörelsestyrda strålkastare på området samt utökat bevakningen något. Vi utreder nu 
möjligheten till att införa kamerabevakning på valda platser i varvsområdet. Tyvärr så hade vi ett nytt 
inbrott då en utombordsmotor blev stulen efter upptagningen i år.  
 
Kajaksektionen under Joakim Karlssons ledning har en fortsatt positiv utveckling som bidrar till en  mer 
aktiv och engagerad båtklubb. Vi har totalt 42 platser och under året så har det tillkommit 14 nya 
medlemmar och 2 som lämnat tillbaka sina platser. 
 
Vi har totalt 137 sommarplatser för båtar och 81 vinterplaster. Under året så har 9 medlemmar med 
sommarplatser lämnat klubben och 4 nya har tilldelats platser varvid 5 platser återstår att dela ut 
varav de flesta är småplatser. 
 
Ekonomin i klubben är god och årets uppskjutna investeringar innebär att vi har god likviditet, och det 
finns utrymme för budgeterade investeringar i bryggor, nya flöten och bommar, grindar, el och vatten, 
larm och övervakning, sjösättningsramp, eventuella saneringsarbeten mm. Vi har reserverat oss för 
moms av arrendet vilket ej bör påverka våra avgifter i klubben.  
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