
Förhoppningar 2022 

Början av mars 2022. Solen 
är med oss tidigare på 
mornarna och längre på 
kvällarna. Just idag när jag 
skriver detta värmer faktiskt 
solen bättre än på mycket 
länge. Det känns som vintern 
varit ovanligt lång. Inte 
mycket till snö och is på 
havet, men hala vägar och 
blåsigt och trist väder i 
största allmänhet. Jag börjar 
faktiskt längta till vår och 
sommar. Om några veckor är 
det dags att ställa 
hockeyutrustningen i 
förrådet. Ungefär samtidigt 
som det är dags att ta fram 
polermaskinen och ge sig på 
vårfixet med båten. Var sak 
har sin tid. Ser fram emot lite 
wax on, wax off i vårsolen. 

Hamnen ligger kvar där den 
brukar, trots perioder med 
mycket hårda vindar under 
senhösten och vintern. Alla 
båtar står också kvar där de 
pallades upp i höstas, 
måhända att någon 
presenning åkt på lite stryk.  

Just nu pågår det faktiskt en 
del bryggrenovering i 
hamnen. Inte främst pga 

skador orsakat av väder och 
vind utan mest vanligt slitage 
med årens gång. Detta 
underhåll måste göras 
löpande och vi hoppas vara 
färdiga innan sjösättning. 

Till slut vill jag bara tipsa om 
några datum och händelser i 
hamnen i år:  
Lördagen den 14 maj 11.00–
14.00, Loppis på 
hamnplanen. Där alla 
medlemmar får komma och 
sälja saker som hör båt, fiske 
och friluftliv till. 
Lördagen den 20 augusti, 
Hamnfest SBS 50år. Läs 
mer senare i bladet. 

Vi ses! 

! 

Stefan Joström, ordförande



 

 

 

 

 

Välkommen till  

Hamnfest 2022 - SBS 50år 

 
Den 20 augusti är det återigen igen dags för den efterlängtade 
hamnfesten. Då vill vi fira att Slättanäs båtsällskap har 50 
årsjubileum genom att anordna en riktigt trevlig fest. Senast vi 
anordnade hamnfest var 2018 sedan dess har det varit pandemiår 
med corona i vägen. I år ser vi däremot möjligheter att få till något 
riktigt bra. Som planerna ser ut för tillfället kommer dagen börja 
med aktiviteter i hamnen och dess närområde vid lunchtid, framåt 
kvällen drar vi igång ett antal grillar i hamnen för att sedan flytta in 
i tälten för mat och underhållning.  

För att festen ska bli lika lyckad som den var 2018 kommer vi 
kopiera lite av konceptet vi hade då. Detta är därför några av våra 
hörnpelare: 

.  



• Vi ser gärna ökat engagemang från våra medlemmar, för 
att hjälpa till som funktionärer och tältbyggare eller varför 
inte vara med i festkommittén. 

• Vi kommer ha lekar, spel, lotterier och övriga aktiviteter.  

• Vi söker sponsring från lokala företag.  

• Vi kommer inte ta ut några avgifter för festen. Annat än det 
vi säljer t.ex. grillad korv och läsk under dagen. 

• Gäster kan istället frivilligt swisha valfritt belopp till klubben 
under dagen. 

• Vi ser på möjligheter att ha några utställningar i hamnen. 

• Besök av ex. 1852 och sjöräddningen. 

• Prova på aktiviteter t.ex. jollesegling. 

 

Har ni förslag på något av ovanstående, eller vill vara med och 
sponsra eller hjälpa till som funktionär alt i festkommittén tveka inte 
att höra av er till någon i styrelsen. 

Mer information om dagen kommer att spridas löpande på vår 
hemsida och facebooksida. 

 

Varmt välkomna alla medlemmar och Listerbybor att 

göra denna dag till något speciellt! 

SBS styrelse 

 

 



 

 

 

 

LOPPIS I HAMNEN 14 MAJ – KÖP EN 

LEVANG, DYVIKA ELLER ETT PAR 

BARDUNER! 

 



Hamnkommittén 

Under vintern har vi grusat upp och utvidgat vaggplanen. Under 

våren kommer telestolpen att monteras ner och 2 stora ekar 

kommer kommunen att ta bort. 

 

Vi har börjat att renovera vinkelbryggan som var dålig längst ut. 

 

 



Det har också varit högvatten under vintern så det fick fyllas på 

en del grus i hålor som blivit i stenbryggan.

 

 

Vi ses på vårens arbetsdag den 23 april kl 8.30. 

Fint väder är beställt. 

Väl mött önskar hamnkommittén 

 

 

 

 



Verksamhetsplan 2022. 

April 

Torsd 7. Jolleskolan drar igång.  Klubbstugan             1800-1900. 

Torsd 21. Vårmöte.  Listerby IK klubbstuga                1900-2100. 

Lörd 23. Arbetsdag. Hamnplanen.                             0830-1400. 

Sönd 24. Sjösättning 1. Hamnplanen.                       0800-1200. 

Lörd 30. Sjösättning 2. Hamnplanen.                        0800-1200. 

 

Maj 

Lörd 7. Sjösättning 3. Hamnplanen.                          0800-1200. 

Lörd 14. Loppis på Hamnplanen.                               1100-1400. 

Lörd 21. Sjösättning 4. Hamnplanen.                         0800-1200. 

 

Augusti 

Lörd 20 Hamnfest 50-årsjubileum. Hamnplanen. Se senare info. 

 

September 

Lörd 17. Upptagning 1. Hamnplanen.                       0800-1200. 

Lörd 24. Upptagning 2. Hamnplanen.                       0800-1200. 

 

Oktober 

Lörd 1. Upptagning 3. Hamnplanen.                          0800-1200. 

Sönd 2. Upptagning 4. Hamnplanen.                         0800-1200. 

Lörd 8. Arbetsdag. Hamnplanen.                                 0830-1400. 

 

November 

Torsd 17. Årsmöte. Plats meddelas senare.               1900-2100. 

 

Styrelsemöten är andra måndagen i månaden, utom juli och aug. 

Bengt Karlsson 

 

 



Sjösättning och torrsättning 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information 

Sjösättningen börjar som vanligt kl. 08:00, Ingen särskild 

turordning tillämpas. Mer än sista vändan i höstens torrsättning 

är första vändan vid vårens sjösättning. Du hjälper till vid 

sjösättning och med vaggor och får då hjälp med din egen 

sjösättning. Du som inte har båten förvarad på hamnplan kan 

välja någon av ovanstående dagar, bara du är på plats senast kl. 

12:00. Du som inte kan närvara vid aktuellt tillfälle kontakta då 

oss i god tid för att komma överens med hur vi ska göra med din 

båt. 

 

OBS! 

Vaggor, stöttor, bockar och dylikt skall vara märkta med båtens 

ägares namn och telefonnummer! 

Detta är till för att skydda båtarna om något hänt t ex med 

uppallningen. Då vill vi snabbt kunna nå ägaren. 

Märk därför upp vid första bästa tillfälle!   

Johnny Kullman, sammankallande Truckkommittén. 

 

Sjösättning 2022 
Sjösättning med truck 

genomförs följande dagar: 

 

söndag 24 april 

lördag 30   april 

lördag  7 maj 

lördag 21  maj 
 

Torrsättning 2022 
Torrsättning med truck 

genomförs följande dagar:  
 

lördag  17  sep 

lördag 24  sep 

lördag  1  okt 

söndag 2  okt 

 



 

Nu drar snart jolleseglingen 2022 igång! 

Vi välkomnar alla tjejer och killar födda 2013 och tidigare. Du 

behöver ha en fungerande flytväst och kunna simma 50 m. Vi 

seglar jolle, lär oss sjövett, har utflykter mm. 

Vi har främst optimistjollar för att lära grunderna i segling. För 

dem som seglat mera, eller när man har lärt sig grunderna, finns 

även andra jolletyper att prova. Vi har Lill-triss, som är 

tvåmansjollar, Trissjollar, för två eller flera barn, samt ett par 

Terrajollar och en E-jolle. Vi har dessutom en …jolle till låns och 

en något större kölbåt att använda. 

Det kommer kostar 250 kr för hela säsongen, ca 15 gånger, och 

då ingår även försäkring samt man får ett eget kursmaterial. 

Vi håller till i klubbstugan och på hamnplanen i Slättanäs 

båthamn för teori, torsdagar kl 18-19 med start den 7 April. 

Vi kommer att dela på nybörjare och de som seglat tidigare 

för olika delar i teorin.  

När vi börjar segla gäller kl 18-19.30. 

Låter det kul? Anmäl dig redan idag på segla@slattanas.nu! 

Det går också bra att höra av sig till: 

Tommy Svensson 0708-489240, Gunnar Backteman 0706-
658311, Patrik Lundström 0706-807281, Stefan Joström, 0739-
129776, Linda Robertsson 0708-613143, Ola Nordström 0709-
753409 

 



 

 

 

 

BEVAKNINGSGRUPPEN 

Meteorologiska våren har nu anlänt Blekinge och Slättanäs - 

även om det just idag (4/3) är några minusgrader på morgonen. 

Dessa minusgrader kommer att med solens värmande strålar 

stiga till ca 5 grader och aktiviteterna runt hamnplan börjar sakta 

komma i gång. 

Vi från bevakningsgruppen har en vädjan till alla medlemmar och 

det är att när du ändå är nere och förbereder din båt inför 

sjösättning - ta ett extra varv på hamnplan o kolla till de andra 

båtarna. Ju fler ögon vi är, desto säkrare kan vi vara på att vi 

slipper oönskade besök! 

När sedan sjösättningen sätter i gång och bryggorna börjar fyllas 

med båtar – ta då ett extra varv ute – bränslet har nått nya 



rekordpriser och stora värden finns i tankar och dunkar som 

tjuvarna kan vara intresserade av. 

Bevakningskamerorna har under vintern tagits ner och kommer 

under våren att sättas upp på en säker höjd, där det i princip blir 

omöjligt att komma åt utan en lift – vilket är riktigt bra! 

Bevakningsgruppen kommer idag att träffas nere på hamnplan 

där vi kommer att gå igenom säkerhetsläget på hamnplan och 

bryggorna för att se om vi kan förbättra något, som gör det 

svårare för oönskade besök med ont uppsåt. 

Vaktsäsongen kommer att inledas den 1.e april vilket innebär att 

de medlemmar som ställer upp på nattpass kommer att rondera 

hamnplan samt bryggorna med ficklampa så att det syns att vi är 

en båtklubb som är på ”tårna” när det gäller bevakning och våra 

båtars säkerhet. 

Om alla medlemmar tar 2 nattpass/ säsong så innebär det att vi 

har bevakning samtliga nätter och slipper tråkiga överraskningar 

på morgonen, när vi upptäcker att båtmotorer stulits under den 

obevakade natten.Ställ upp för din båtgranne, medlemmarna och 

Slättanäs Båtsällskap genom att tillsammans med en annan 

medlem, familjemedlem eller vän, ta några vaktpass under april – 

oktober 2022. 

Anmäl dig redan idag till Nicolas Westrup via mail 

(nicolas.westrup@ronneby.se) eller genom ett sms till 0768-

680472 . Skriv ditt/era namn samt vilka datum Ni vill sitta 

vakt. Jag återkommer till Er i vändande mail/sms och 

bekräftar att passet är ditt/ert.  

Har du frågor om hur det går till och vad man behöver tänka 

på så är det lättast att nå mig via telefonnumret ovan. 

mailto:nicolas.westrup@ronneby.se


Vi vill rikta ett stort tack till Jan Andersson och Magnus Meurling 

som under många år skött hamntillsynen på bästa sätt. 

 

 

 

 

 

Bevakningsgruppen 2022 består av (Från vänster)  Daniel 

Sandell, Tomas Abramsson och sammankallande Nicolas 

Westrup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÄRK DIN VAGGA MED 

NAMN OCH 

TELEFONNUMMER! 

 



 

  

 

 

 

 

Hinner Ni med båten i år? 

Vi hjälper er att färdigställa er båt så den blir klar till sjösättning. 

Vi reparerar och utför service på båtar och båtmotorer. 

Ring oss så tar vi hand om er båt, hemma, på hamnplan eller hos oss så ser 

vi till att den är servad och klar inför kommande säsong. 

• Reparation båt/motor 

● Polering, bottenmålning 

● Förvaring, konservering, krymplastning 

● Septiktank, färskvatten, el 

● Trailrar, lastbilstransporter 

● Kapell, rutor, träarbete 

● Service på motorer, drev, trimplan 

● Navigation, förarbevis, utbildning 

Förenklar ditt båtägande! 

Telnr: 0701441105  info@sjosatt.se                    

 

 

 

 

 

HÅLL 

FARTBEGRÄNSNINGARNA I 

HAMNEN! 

 

mailto:info@sjosatt.se


 

Onsdagsseglingen blir inte riktigt som den varit.. 

Anledningen till detta är att förutsättningarna för tävlingssegling 
ändrats och engagemanget minskat. 
 
Istället för att tävla som tidigare, vill vi locka fler seglare genom 
att träffas i hamnen och gemensamt bestämma vart vi ska segla, 
t.ex. till Arpö eller bara runt fjärden.. Antingen fikar vi tillsamman 
på någon ö, i en vik till ankars eller när vi kommit tillbaks till 
Slättanäs. 
 
För att kunna fortsätta som tidigare behöver vi bilda ett 
segelsällskap anslutet till svenska seglarförbundet som då ger 
oss möjlighet att använda kappseglingsregler. 
Det som behövs är att vi blir 20 medlemmar, inklusive 
familjemedlemmar, varav 3 ingår i den nya styrelsen, samt 2 
revisorer. Utöver styrelsen behövs en grupp som arrangerar 
tävlingar, med banansvarig, tävlingsansvarig och fikaansvarig. 
 
Bildandet av ett segelsällskap är inte så komplicerat. 
- Framtagande av stadgar (finns mall) 
- Förslag på budget 
- Genomföra ett årsmöte där man antar stadgar, budget samt 
beslutar att gå med i Svenska seglarförbundet. 
 
Hör av dig till Tommy eller Nicolas om du undrar något, men 
framförallt meddela vilka roller som du skulle kunna tänka dig. 
 
Tävlingskommittén 
 
Nicolas och Tommy 

BEHÖVS KANSKE EN BÅTPLATSANSVARIG? 



 



Hänsynsområde – vad innebär det? 

Det händer att vi som ofta rör oss i hamnen får frågan om vad 

Hänsynsområde innebär.  2009 beslöt Länsstyrelsen om att delar 

av Listerbys skärgård blev ett hänsynsområde. 

Idén är att frivilligt och i förtroende iaktta låg fart (högst 5 knop), 

använd motor så lite som möjligt, inte köra tomgång, inte köra 

jolle med motor, inte bullra och störa, undvika hög musik, ta hand 

om sopor och inte släppa ut toalettavfall. 

Även utan tillsyn och straff om man bryter mot detta finns förstås 

möjligheten att det rörliga friluftslivet följer reglerna. 

Min personliga uppfattning är att det i så fall krävs en omfattande 

information. Tanken var att det skulle finnas skyltar lite överallt. 

Vet faktiskt inte om det gör det, men tänker att det mellan 2004 

och ryms hela IT/Internet-revolutionen. 

Om viljan finns måste det därför finnas möjlighet för länsstyrelsen 

att informera om hänsynsområdet på massor av olika plattformar. 

Länsstyrelsens hemsida, via kommunen, ARK 56, på olika 

föreningarnas hemsidor, kanotuthyrare, Naturum osv. 

Vad tycker medlemmarna om hänsynsområdets frivilliga regler 

och informationen om det?   

Berätta för någon i styrelsen så vi får vägledning om hur vi ev ska 

agera. 

/Per  

 

 

FUNKTIONÄRSTRÄFF 17 MAJ!  

Mer info kommer 

 



Rapport från båtplatsansvarig, mitten av februari 

2022. 

Vi får kalla det vinter fortfarande även om det inte ligger någon 

snö på marken. Fick dock en period med ett snöfall här i början 

på februari. Men vi ser ljuset komma och dagarna blir längre och 

varje båtägare börjar titta lite under presenningarna. Nog är det 

en behaglig tid att göra dom där båtsysslorna och solen börjar 

värma. Sen icke att förakta den sociala gemenskapen vi har i vår 

båtklubb. Vi har en härlig anda i båtklubben som vi ska vara 

rädda om. Vi har det snyggt, prydligt och ordning i vår hamn med 

vilket medlemmarna gemensamt ställt upp på. Så ska det vara 

och så ska det bli. 

Jag vill dock informera och påminna om några saker som vi ska 

tänka på och hänvisar till våra stadgar. 

Med tanke på att vi byter upp oss till större båtar så har vi en max 

bredd på 3,5 meter och ett max djup på 1,60 meter. 

Vi har en hastighetsbegränsning inom bryggområdet om tre 

knop. Håll den hastigheten så slipper vi onödiga reparationer på 

våra bryggor och skador på båtarna. 

Se till så ni har ordentliga förtöjningar på Era båtar med fendrar, 

ryckdämpare  och om möjligt kryssförtöjningar där så är möjligt. 

Detta för att undvika skador på grannbåten och våra bryggor. 

Då ni byter eller säger upp båtplats, ta med Era förtöjningar då Ni 

lämnar båtplatsen. 

Varje båtägare är skyldig att ha sin båt ansvarsförsäkrad oavsett 

om den ligger på hamnplan eller vid brygga. 



Det är inte tillåtet att låna ut en förhyrd båtplats utan att 

båtplatsansvarig blir informerad om detta. 

Då vi kommit så långt att våra båtar blir sjösatta, se till så allt 

pallningsvirke, ställningar, trailers och vaggor kommer bort från 

hamnplanen så fort som möjligt. 

I övrigt är jag alltid lyhörd för Era önskemål om båtplatsplacering 

och annat som rör bryggorna i vår hamn, samt en förhoppning 

om en härlig kommande båtsäsong. Vi hörs! 

Jan Blom, Båtplatsansvarig. Tfn. 070 579 65 75.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



AKTUELLA MILJÖFRÅGOR 

På SBUs hemsida (www.batunionen.se) finns en hel del att läsa 

om aktuella miljöfrågor. 

Mätning av tenn i båtbottnar, skuggningseffekter av bryggor, och 

hållbara drivmedel är heta frågor. Särskilt i storstadsregionerna.  

Något som kan drabba oss är ett ”Mottagningsdirektiv” som 

regeringen skickat ut på remiss. Det kan bli så att båtklubbar 

måste ha mottagningsanordning. 

Nytt på bottenfärgsfronten. Hempaspeed TF från Hempel, som är 

en tunnfilmsfärg som kan ersätta biocidfärg. 

 

SBUs Hamnhandbok som är riktigt bra har också kommit i en ny 

omarbetad version som finns digitalt. 

/Per 

 

 

http://www.batunionen.se/


 

 

Övrig klubbinformation 

Adressändring 

Vänligen meddela din nya adress till vår kassör Anja 

Johansson vid flytt. Detta för att undvika felutskick, underlätta 

hantering av fakturor och övriga utskick samt slippa merarbete 

vid felaktig adress. Vid obetald faktura kan du förlora din båtplats. 

Du når Anja på telefon nr: 0709-45 38 64. 

 

SBS-Trailern 

Slättanäs båtsällskap förfogar över en båttrailer, vilken du som 

medlem kan låna vid behov. Bokning sker via Anders Johansson 

som du når på telefon nr: 0703-19 12 96. (OBS! ring gärna under 

kvällstid) 

Havstulpaner 

Använd gärna klubbens Scrubbis®, borsta av skrovet i 

förebyggande syfte. Du kan även prenumerera på 

havstulpanvarningar från batmiljo.se via mail eller sms. 

SBS-bladet 

Skicka bilder artiklar som jag (per.kartorp@gmail.com) kan 

använda till bladet, gärna med en liten beskrivande text. I detta 

blad har Nicolas Westrup, Stefan Joström och Anja  Johansson 

bidragit med bilder. Tack så mycket! 

 

 

mailto:per.kartorp@gmail.com


Telefonlista Slättanäs Båtsällskap 2022 

Funktion: Namn: Tel nr: 

Styrelseordförande Stefan Joström 0739/129776 

Kassör Anja Johansson 0709/453864 

Sekreterare Tommy Svensson 0708/489240 

Ledamot Båtplats ansv. Jan Blom 0705/796575 

Ledamot, hamnmästare Anders Johansson 0703/191296 

Ledamot truckkom. J-E Abramsson  0709/310617 

  0457/10617 

Ledamot Bengt Karlsson 0705/652976 

Suppleant Gunvor Johansson 0706/212610 

Suppleant och Bladet Per Myrbeck 0733/615777 

Suppleant tävling Nicolas Westrup 0768/680472 

Suppleant hamn Anders Johansson 0703/191296 

     

Revisor Krister Ohlsson 0708/833543 

Revisor Lennart Förberg 0457/31585 

Revisor suppleant Roger Östergren 0733/625700 

     

Hamnkommitte´ s.k Anders Johansson 0703/191296 

Ledamot Bengt Abramsson 0733/834815 

Ledamot Thomas Abramsson 0708/252333 

Ledamot Jan Andersson 0733/437823 

   

Ledamot Björn Polnäs 0708/230327 

Ledamot Johan Johansson 0734/029027 

Ledamot Magnus Meurling 0709/614539 

Ledamot Bengt Karlsson 0705/652976 

    

Slip&Truck komm. s.k Johnny Kullman 0736/999809 

Ledamot J-E Abramsson 0709/310617 

  0457/10617 

Ledamot Stefan Abramsson 0734/419592 

Ledamot Patrik Lundström 0706/807281 



Ledamot Thomas Andersson 0709/562272 

Ledamot Per Anders Abramsson 0705/666569 

Ledamot Stefan Jönsson 0708/583969 

Ledamot Per Gidvall 0768/763336 
 
Hjälp med vaggor Gunnar Backteman 0706/658311 

Hjälp med vaggor J-O Johansson 0707/520393 

Hjälp med vaggor Sven Eriksson 0768/278406 

Hjälp med vaggor Tommy Engvall 0707/201719 

     

Ansvarig Trailer Anders Johansson 0703/191296 

     

Tävlingskommittén sk Tommy Svensson 0708/489240 

Ledamot Nicolas Westrup 0768/680472 

     

Ungdomskommitte´n s.k Linda Robertsson 0708/613143 

Ledamot Gunnar Backteman 0706/658311 

Ledamot Stefan Joström 0739/129776 

Ledamot Patrik Lundström 0706/807281 

Ledamot Tommy Svensson 0708/489240 

Ledamot Ola Nordström 0709/753409 

     

Bevakningskommitté sk Nicolas Westrup 0768/680472  

 Thomas Abramsson 0708/252333 

 Daniel Sandell 0709/147587 

   

IT Ansvarig Tommy Svensson 0708/489240 

   

Redaktör SBS-bladet Per Myrbeck 0733/615777 
Miljöombud 
 
Ombud BBF  

Per Myrbeck     
 
Tommy Svensson 0708/489240 

  J-E Abramsson                       0709/310617 

 

Försäkringsombud Tommy Engvall                      0707/201719 


