
Motioner till Höstmötet 
 
2022-04-29 
Motion till nästkommande beslutande möte (höst-, vår- eller årsmöte där beslut kan tas) 
Båtklubben har framgångsrikt försökt göra hamnen mer attraktiv genom restauranger, 
glasskiosker, husbilsställplatser och (tror jag) ett samarbete med seglingsgymnasiet. Allt detta 
leder så klart till mer folk i hamnen och mer bilar. Samtidigt minskar båtklubben hela tiden 
antalet parkeringsplatser genom att använda ytan till: sopstation, ställplatser för husvagnar, 
förråd till restaurangen, reserverade parkeringsplatser för restaurangen, glasskiosk, 
cykelparkering och uppställningsplats för jollar/katamaraner. Detta leder till att klubbens 
medlemmar numera har svårt att få parkeringsplats till sina bilar de dagar det är fint väder 
under framförallt högsommaren. 
 
Jag önskar därför att mötet beslutar att: 

• Förbjuda styrelsen att ta fler parkeringsplatser i anspråk för annat än just parkering. 

• Uppdra åt styrelsen att försöka utöka antalet parkeringsplatser, både på kort och 

lång sikt. 

• Att INTE försöka lösa problemet genom att begränsa parkering med tidsbegränsning 

eller avgifter då det inte gynnar klubbens medlemmar. 

 

Niklas Nordgren 
 
 
 
2022-04-29 
Motion till nästkommande beslutande möte (höst-, vår- eller årsmöte där beslut kan tas) 
Båtklubben har idag ingen riktigt fungerande mastkran. Den som finns idag på östra sidan är 
för liten för moderna båtar och djupet på platsen begränsar dessutom användandet. 
 
Jag önskar därför att mötet beslutar att: 

• Uppdra åt styrelsen att i samråd med sjöfartsverket skapa en ny permanent plats för att 

masta på/av båtar 

• Uppdra åt styrelsen att välja en lämplig mastkran och köpa in/montera denna. Kranen bör 

dimensioneras för att klara samtliga båtar i klubbens master. 

• Uppdra åt styrelsen att så fort beslut är fattat skicka in ansökningar till berörda myndigheter 

om det behövs tillstånd för till exempel muddring. 

• Uppdra åt styrelsen att göra en kalkyl på kostnaderna för genomförandet och hur detta kan 

finansieras. 

• Uppdra åt styrelsen att löpande informera klubbens medlemmar om hur arbetet fortskrider. 

 
Niklas Nordgren 
  



2022-04-29 
Motion till nästkommande beslutande möte (höst-, vår- eller årsmöte där beslut kan tas) 
Båtklubben har idag ingen riktigt fungerande plats att sjösätta båtar på. Både på västra och 
östra sidan finns begränsningar i hur nära kajkanten man för stå. På östra sidan är djupet 
dessutom begränsat. På västra sidan har sjöfartsverket en tendens att annonsera att Scandica 
ska komma så fort det är tal om gemensam sjösättning eller lyft. Begränsningarna medför 
både ökade kostnader och tidmässigt begränsande möjlighet att sjösätta/lyfta sina båtar när 
så önskas. 
 
Jag önskar därför att mötet beslutar att: 

• Uppdra åt styrelsen att i samråd med sjöfartsverket skapa en ny permanent plats för att 

sjösätta/lyfta båtar. Platsen bör vara skyddad från vind och vågor i så stor utsträckning som 

möjligt och bör ligga på västra sidan då vi inte kan räkna med att vi har kvar den östra i 

längden. 

• Uppdra åt styrelsen att välja en lämplig metod som fungerar för samtliga båtar i klubben 

(eller flera, mindre båtar kanske behöver slip oavsett till exempel). Man kan fortsätta som nu 

med lastbilar/kranbilar, använda slip med vagn, fast kran med mobila vaggor, ha ett 

lyftfordon som går på 2 bryggor eller välja en annan lösning. Det är dock ett plus om det går 

att lyfta båtar med mast 

• Uppdra åt styrelsen att så fort beslut är fattat skicka in ansökningar till myndigheter om det 

behövs tillstånd för till exempel muddring. 

• Uppdra åt styrelsen att göra en kalkyl på kostnaderna för genomförandet och hur detta kan 

finansieras. 

• Uppdra åt styrelsen att löpande informera klubbens medlemmar om hur arbetet fortskrider. 

 
Niklas Nordgren 
  



 
 

Styrelsens svar på inkomna motioner 
 

Styrelsen har tagit del av motionerna och konstaterat att de 3 motionerna 
avseende mastkran, parkering, och båtlyft i mångt och mycket stämmer överens 
med det som vår tidigare Visionsgrupp ville genomföra och tillika vår 
Framtidsgrupp som startades upp efter kommunens besked om att de var 
överens med SJF om ett övertagande av ett längre arrendeavtal gällande 
hamnen. 

Det man kan skriva idag är att vi tillsammans har en ambition att försöka fullfölja 
de önskemål som inkommit dels från Framtidsgruppen och tillika de 3 
motionerna.  

Vi är i ett läge då vi inte riktigt vet var vi hamnar i vårt blivande arrendeavtal med 
Vellinge kommun men försöker givetvis att se till så att slutprodukten skall 
spegla Framtidsgruppen och nu även motionsställarens önskemål i den mån det 
är genomförbart praktiskt och ekonomiskt för klubben och dess medlemmar. 

 

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen i Falsterbokanalens Båtklubb 
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