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BåtlagsNytt 
Informationsblad till föreningens medlemmar juni 2021 

 

Bästa Båtlagsmedlem! 
 
Nu väntar vi alla på en varm sommar med ledighet o återhämtning efter det gångna årets 
alldeles speciella karaktär med Corona, avstånd o hemarbete. 
 
Men innan dess har Du nu i din hand ett Båtlagsnytt med viktig information som berör oss 
alla! Efter detta hoppas även vi i styrelsen kunna få lite ledighet och njuta av båtlivet! 
 
 

Miljö 
 
Miljöförvaltningen gjorde sin inspektion i hamnen den 27 april. I deras rapport säger de sig 
vara nöjda med styrelsens arbete med TBT-färg men kräver samtidigt en fortsättning. I 
september ska styrelsen lämna in en handlingsplan som beskriver föreningens fortsatta 
arbete avseende förbjuden bottenfärg. Styrelsen ska även göra en bedömning om när 
Båtlaget kan ha 0 antal båtar med TBT-färg i hamnen! 
 
Nu följer styrelsen upp den XRF-mätning som gjordes i januari månad 2021. 
 
Den 2 juni gjorde Trossens redaktion ett besök i hamnen för att göra ett reportage om en 
”vanlig” båtklubbs miljöarbete! Kommer att publiceras i oktober numret! 
 
 

Ny detaljplan 
 
I februari 2021 lämnade Båtlagets styrelse synpunkter till Fastighetsförvaltningen i samband 
med att de inlett en förstudie inför en ny detaljplan. Information finns på hemsidan. 
 
27 maj hade styrelsen ett digitalt möte med Fastighetskontorets ansvarige tjänsteman. Där 
presenterades tre olika skisser med förslag på bostadsbyggande i hamnen. Skisserna finns 
på hemsidan! Samtliga förslag kommer att påverka Båtlagets verksamhet! Se detaljplan. 
 
En arbetsgrupp är bildad att arbeta med denna viktiga fråga och hade ett första möte 10 juni. 
 
 

Båtplatsadminstrationen 
 
Styrelsen inventerar bryggorna och vi ser att fler båtar är större än platsen man innehar. 
Alla i hamnen måste se till att ha rätt båtplats storlek i förhållande till båten! 
 
Äger du inte rätt platsstorlek ansök om byte till hösten och får du inte platsbyte ansök om 
hyra för kommande år. Båtplatserna Önnereds Båtlag: 

Bryggplats 1 2 3 4 5 

Båtstl (m) 5,5 x 2,0 6,5 x 2,5 8,5 x 2,75 9,5 x 3,25 11,0 x 3,75 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Midsommarafton 2021 
Vi gör en insats för att återuppliva midsommarfirandet 

 
10.00 Samling för att klä och resa midsommarstången 
15.00 Alla är välkomna till egen pick-nick på hamnplan 
 
Med respekt för myndigheters förhållningsregler! 

https://asp.onneredsbatlag.se/utskick/Batlagsnytt_210615_detaljplan.pdf
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Hemsidan https://onneredsbatlag.se   
 
Hemsidan spelar en allt mer betydande roll för information till medlemmarna. Informationen 
på hemsidan speglar aktuella nyheter och händelser och är lättillgänglig för medlemmarna. 
 
Efter hand kommer informationen med brevpost att mer gå över till e-post och på hemsidan. 
Medlemmar uppmanas att regelbundet besöka hemsidan för att ta del av aktuell information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan för byte brygga B, C och D 
 
I enlighet med beslut taget på extra föreningsstämma 2019-06-28 ska vi byta våra bryggor. 
 
Nu när den nya A-bryggan ligger på plats siktar vi mot de resterande bryggorna. Vår 
målsättning är att få till ett byte av B-bryggan redan denna vinter 2021-22 för att sedan 
avsluta med C och D-bryggorna vintern därefter. En djupmätning av hamnen kommer att ske 
under vecka 24 som underlag för vidare projektering av bryggbytet. 
 
Som en första åtgärd har vi lämnat in en anmälan till Länsstyrelsen. 
 
 

Finansiering av byte brygga B, C och D   
 
Kostnaden för byte av bryggorna B, C och D bedöms hamna på runt 5,5 till 6 miljoner kr. 
 
För att finansiera bryggbytet arbetar vi nu med en modell där det tidigare upptagna 
medlemslånet omvandlas till insatsökning av bryggplatserna i kombination med höjning av 
avgiften för att finansiera ett externt lån. Nuvarande extra hamnavgift kommer att kvarstå. 
 
 

Båtlagskalender 2021 
 

 01 aug Ansökan Upptagning och 
 Köpa Sälja Byta på Sjöbacka 

 01 okt Ansökan Köpa Sälja Byta i Hamnen 

 15 dec Ansökan Hyra Hyra ut bryggplats 

 15 feb Ansökan Sjösättning på Sjöbacka 

 15 feb Båtlagsnytt med Kallelse årsmöte 

 01 mar Förhandsbokning vaktpass och 
 Förhandsbokning arbetsdag 

 28 mar Årsmöte 2022 (preliminärt) 

 15 apr Båtlagsnytt med Årsmötesprotokoll, 

 arbetsdagar och vaktlista 

Styrelsen önskar alla i Önnereds Båtlag  

 
/väl mött båtsommaren 2021 
 

Den efterlängtade vägbommen 
 
Under juli månad räknar vi med att bommen vid infarten 
är ersatt med den nya motordrivna vägbommen. 
 
Bommen kommer att öppnas med samma nyckelbricka 

som används för de andra hänglåsen. 

https://onneredsbatlag.se/

