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2020-09-16 

 

Christinehamns Segelsällskap 

24 oktober 09:00 
 

 

Mötet kommer att hållas ute på klubbstugans altan. 
Fika serveras ute! 

 

Efter mötet skall bryggorna förberedas för vintern. 

 

Korv med bröd kommer att serveras ute vid 
klubbstugan. 

Kläder efter väder. 
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2020-09-28 

 

Christinehamns Segelsällskap 

Årsmöte 2020 
Ordföranden har ordet 
 

Well, what an interesting year 2020 has been! It has certainly been 

interesting to see how other countries react in a crisis, and how easily 

they closed the borders, and stopped all movement in and out of the 

country. 

From a sailing perspective, it was interesting to note that even though 

we were restricted to Swedish waters, there were more boats than 

usual out on the waters. 

It was fun to get re-acquainted with Vänern, and enjoyable to find 

some new places to visit. 

I hope that even with this virus, you all manage to enjoy the summer. 

It is a delight to see the club moving forward, and that members are 

helping out on the various projects that we have implemented. 

I would like to thank all of you who have given your time to help 

build, paint, clean, cut grass, even guard the club. You are the unsung 

heroes, and your input is very much appreciated. 

With more boats in the water , the club has seen a surge in people 

wishing to become members. I´m pleased to say that there is now a 

queue of people looking for a pontoon place. 

Next year will be very interesting! 

 

Ordförande 

Jon Christian 
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Årsmöte 2020 

 
Ordföranden har ordet (Svenska) 

 

Vilket intressant år 2020 har varit! Det har definitivt varit intressant att se hur 

andra länder reagerat på kriser och hur enkelt de stängt gränserna och stoppat 

alla trafik in och ut ur länderna. 

I ett seglingsperspektiv var det intressant att se att det varit mer båtar än van-

ligt på Vänern på grund av den begränsning vi haft till våra Svenska vatten. 

Det har varit kul att åter utforska Vänern och väldigt trevligt att hitta några 

nya ställen att besöka. 

Jag hoppas att du trots detta virus haft en trevlig sommar. 

Det är med glädje jag ser hur klubben utvecklas framåt och att medlemmar 

hjälper till med diverse projekt som har genomförts. 

Jag vill tacka alla som har tagit sig tid att hjälpa till att bygga, måla, städa, 

klippt gräs och även gått nattvakt. Ni är våra okända hjältar och era insatser är 

viktiga för oss.  

Då det blivit fler båtar i vattnet, har klubben märkt en ökning av medlemsför-

frågningar.  

Jag är glad att kunna meddela att det nu finns en kö för att få en bryggplats på 

någon av våra bryggor. 

Det skall bli intressant att se hur detta utvecklas nästa år! 

 

Ordförande 

Jon Christian 
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Kallelse till Årsmöte Klubbhuset 
Lördagen 24/10 kl 9.00 

 

  

DAGORDNING 

1.  Mötet öppnas 

2. Godkännande av kallelse 

3.  Godkännande av dagordning 

4.  Val av ordförande för mötet 

5.  Val av sekreterare för mötet 

6.  Val av justeringsmän 

7.  Verksamhetsberättelse f. 2019/20 

8.  Kassörens rapport 

9.  Revisorernas rapport 

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11.  Budget 2020-2021 

12.  Fastställande av avgifter 

13.  Val av ledamöter till styrelsen 

14.  Fastställande av firmatecknare 

15.  Val av ledamöter till seglingsnämnd 

 Val av ledamöter till bryggnämnd 

 Val av ledamöter till klubbhusnämnd 

 Val av ledamöter till plakettnämnd 

 Val av Långökommitté 

 Val av revisor 

15.  Val av valberedningsnämnd 

16.  Information om pågående projekt och annat som händer i klubben. 

17.  Övriga frågor 

18.   Prisutdelning 

19.  Mötet avslutas 
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 VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

Styrelsen för Christinehamns Segelsällskap avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för 2019/2020. 

Sällskapet har, i oktober 2020,  199 registrerade medlemskap och 
antalet båtar är ca 165 st  
Segelsällskapet är medlem i SBU (Svenska Båtunionen). 
Sällskapet äger ett klubbhus/fastighet inkl förråd/sanitetsbyggnad på 
Vålösundsvägen 102. 
Klubben innehar  dessutom 5st flytbryggor med Y-bommar med totalt 
152 platser, samt ett antal platser vid boj, samt en brygga vid uthamnen 
på Långön.  
Sällskapet äger även en funktionärsbåt (styrpulpet) samt 3 st arbetsbåtar 
(roddbåtar). 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret sammanträtt varje 
månad förutom juni-juli.  För att kunna hålla möten på grund av Corona 
har webmöte nyttjats. 

 

Aktiviteter under året: 

 Bryggorna har fått nya kättingar. 

 Bryggorna har reparerats. 

 Båtsamverkan med frivillig nattvakt i samarbete med CMBK. 

 Vårmöte ställdes in, bryggiläggning genomfördes. 

 Markarbete har gjorts runt stugan. 

 Tillgänglighetsramp (trä-däck) framför sanitetshus har byggts. 

 Minnesbänk vid flaggstång samt trädäck. 

 

 

Seglingstävlingar under året: 

 Onsdagsseglingar 13st 

 Segeltävling Shorthand  

 Segeltävling PicassoCup  

 Segeltävling KM 

 Segeltävling FastingRace 

 Segeltävling Vålön runt 

 

2 

0 

1 

9 

- 

2 

0 

2 

0 
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UTFALL 

BUDGET  

2019-2020 

Benämning Budget Utfall 

  2019-2020 2019-2020 

Medlemsavgifter                           435 000 kr  452 820 kr 

Inköp material och varor - 8 000 kr  - 14 269 kr 

Inköp bryggmaterial -  400 000 kr  - 468 295 kr 

Inköp bygge nytt förråd 
inkl nytt trädäck - 100 000 kr                           - 88 697 kr 

Inköp renovering klubb-
hus - 150 000 kr  - 36 361 kr 

Inköp seglingsnämnden - 21 600 kr  - 9 470 kr 

Inköp styrelsen adm - 15 000 kr  - 21 392 kr 

Inköp mat och dryck, 
klubb aktivitet - 10 000 kr  - 7 691 kr 

Inköp förbrukning klubb-
hus - 5 200 kr  - 3 637 kr 

Festkommité - 7 000 kr   

Långön - 40 000 kr   

El förbrukning bryggor - 10 000 kr  - 7 557 kr 

El klubbhus, förråd - 25 000 kr  - 17 128 kr 

Försäkringspremier (ej 
båtar) - 8 000 kr  - 7 984 kr 

Medlemsavgifter för-
bund - 30 000 kr  - 25 188 kr 

Kostnader bank - 1 500 kr  - 950 kr 

Renhållningskostnader - 1 200 kr  - 890 kr 

Vatten och avlopp av-
gifter - 4 500 kr  -3 653 kr 

Diverse utgifter - 10 000 kr  - 4 824 kr 

Lämnade bidrag och gå-
vor - 10 000 kr  - 11 750 kr 

Ränteintäkter                                      -   kr   

  - 421 500 kr  - 276 916 kr 
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BUDGET  

2020-2021 

  

Benämning Budget 

  2020-2021 

Medlemsavgifter                           450 000 kr  

Inköp material och varor - 10 000 kr  

Inköp bryggmaterial - 160 000 kr  

Inköp bygge nytt förråd 
inkl nytt trädäck                           

Inköp renovering klubb-
hus - 330 000 kr  

Inköp seglingsnämnden - 15 000 kr  

Inköp styrelsen adm - 15 000 kr  

Inköp mat och dryck, 
klubb aktivitet - 10 000 kr  

Inköp förbrukning klubb-
hus - 5 000 kr  

Festkommité - 7 000 kr  

Långön - 20 000 kr  

El förbrukning bryggor - 10 000 kr  

El klubbhus, förråd - 25 000 kr  

Försäkringspremier (ej 
båtar) - 8 000 kr  

Medlemsavgifter för-
bund - 30 000 kr  

Kostnader bank - 1 500 kr  

Renhållningskostnader - 1 200 kr  

Vatten och avlopp av-
gifter - 4 500 kr  

Diverse utgifter - 10 000 kr  

Lämnade bidrag och gå-
vor - 10 000 kr  

Ränteintäkter                                      -   kr  

  - 222 200 kr  
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL MEDLEMS-

AVGIFTER 
 

Avgifter för 2021 kommer förbli oförändrad. 

Medlemskap 500 

Bojavgift 550 

Avgift pris/breddmeter 700 

Nyckel 500 

Budgetår 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Intäkter, medlemsav-

gifter 

450 000 kr 450 000 kr 450 000 kr 450 000 kr 450 000 kr 

Övriga utgifter - 182 000 kr - 184 000 kr - 186 000 kr - 188 000 kr - 190 000 kr 

Bryggutgifter - 160 000 kr - 122 000 kr - 112 000 kr - 247 000 kr - 57 000 kr 

Klubbhusutgifter - 330 000 kr - 160 000 kr - 150 000 kr - 100 000 kr - 40 000 kr 

      

Budgeterat resultat - 222 000 kr - 16 000 kr 2 000 kr - 85 000 kr 163 000 kr 

      

Kassabehållning 311 000 kr 295 000 kr 297 000 kr 212 000 kr 375 000 kr 

FLERÅRSBUDGET 

 

Flerårsbudget baserat på femårsplan för renovering av bryggor och klubbhus. 

Oförändrade medlemsavgifter och båtplatsavgifter. 
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BRYGGFOGDAR 

Brygga A  

Fogde: Berndt Dröschmeister  mob. 073-446 15 86 

Vice: Christer Eriksson mob. 070-487 50 64 

Brygga B  

Fogde: Göran Svensson  mob. 070-541 23  16 

Vice: Per Ohlsson mob. 070-374 7081 

Brygga C 

Fogde: Jonas Bäckström mob. 070-884 00 07 

Vice: Arne Svensson mob. 070-399 35 60  

Brygga D 

Fogde: Richard Nyrén mob. 076-116 67 24 

Vice: Per Tavander mob. 070-610 79 50 

Brygga E 

Fogde Per Åberg mob: 070-516 92 62 

Vice:  Svante Persson mob.070-632 93 12 

  

Gå gärna in på 

www.crss.nu  

Vi försöker hålla 

den uppdaterad 

med det som  

händer inom 

klubben. 

FÖRBEREDELSER  
Alla bryggplatsinnehavare kallas härmed till arbetsmöte.  

Medtag lämpliga verktyg.  

Om ni inte kan komma hör av er till respektive bryggfogde.  

På grund av Covid-19 förutsätter vi att du ej närvarar om har förkyl-

ningssymtom. 

!!Du är själv ansvarig för att din närvaro blir registrerad!! 

För er som av olika anledningar ej kan arbeta med bryggupptagningen 

erbjuder vi diverse arbete uppe vid klubbhuset.  

Även ni som ej har bryggplats är välkomna.  

Det första arbetslaget som engageras varje år kommer också att fånga 

upp de som inte kan göra sin arbetsinsats med bryggiläggningen eller 

bryggupptagningen.  
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Det är stor efterfråga på våra bryggplatser, varför vi i dagsläget enbart har 2 

lediga bryggplatser på E-bryggan.  

Därtill har vi önskemål om bryggplatser inför säsongen 2021 på ca 5 brygg-

platser.  

Dock var ca 5 - 7 hyrda bryggplatser outnyttjade under 2020 varför vi 

uppmanar att dess outnyttjade (tomma) platser anmäls till bryggchef, 

dvs Jan Weman, så att dessa vid behov han hyras ut i andra hand av brygg-

chef.  

 

 

Utförda och kommande aktiviteter: 

Det har nog inte undgått någon medlem att vi under våren har renoverad D-
bryggan och att översyn - och utbyte av merparten av samtliga flytbryggor-
nas kättingar har utförts.  
Därtill har några sänken till kättingar bytts ut samt att det har tillkommit nya 
kättingar på några av bryggnockarna. 
 

Under dessa arbeten skadades bryggvattensystemet, vilket senare blev åt-
gärdat. Dock återstår anslutningen till C-bryggan, vilket kommer att vara 
åtgärdat inför säsongen 2021. 

 

Andra utförda och kommande åtgärder; 
 
 Byte är utfört av sprintar och låssprintar till Y-bommarna på D - och E-

bryggorna.  
 Byte av sprintar och låssprintar till A-, B- och C-bryggorna sker vid sjö-

sättning av Y-bommarna 2021 
 Byte är utfört av defekta flottörer på D- och E-bryggorna.  
 Byte av defekta flottörer samt allmän översyn av Y-bommar på A-, B- 

och C-bryggorna sker inför sjösättning av Y-bommarna 2021. 
 Förrådsföring i det nya förrådet (visst material blir kvar i den gamla för-

rådsboden) 
 Avstädning av området runt förråden 
 Komplettering av verktyg och material i förrådet 
 Planläggning och sannolikt byte av anslutningsbryggorna (de vingliga) 

till A-, B- och C-bryggorna. Dessa arbeten är beroende på andra ange-
lägna upprustningar av t.ex. klubbhuset. 

 Löpande översyn av bryggorna 
 En mindre reparation av landgångsdelen till bryggan på Långön har 

gjorts. 

INFORMATION BRYGGOR 
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SailArena 

Uppdaterade tävlingar 

finns på Svenska Seglar-

förbundets portal 

”SailArena”   

 

www.sailarena.com 

SEGLINGSNÄMNDEN 

Verksamhetsberättelse från seglingsnämnden. 

Under året har ett sedvanligt seglingsprogram genomförts.  
Picasso Cup inledde säsongen eftersom den var tidigarelagd i år för att 
vi försökte locka Express-seglare med möjligheten att de skulle få segla 
egen klass vilket vi också lyckades med.  
Vi hade fler deltagare från andra klubbar än vad vi haft på många år.  

Vid Fasting Race i slutet på maj hade vi 8 deltagare och kunde bjuda 
Kristinehamnarna på att se seglande båtar i Varnumsundet.  

Helgen före midsommar genomfördes Vänern Shorthanded Race med 
start i Karlstad och målgång i Kristinehamn.  

I augusti seglade vi Vålön Runt, vår distanssegling med jaktstart där 
första båt i mål vinner. Det blev en så rafflande avslutning att fyra båtar 
gick i mål inom en halv minut. 
Petter Asplund i Express var först över mållinjen av de fyra.  

Klubbmästerskapet blev inte av på utsatt datum eftersom det blåsiga 
och regniga vädret gjorde att seglarna kom överens om att segla näst-
kommande lördag vilket skedde så en klubbmästare kunde koras.  
Det blev Petter Asplund som fick ytterligare en inteckning i klubbmäs-
terskaps-vandringspriset ”Hans Nilssons minne”.  

Träningsseglingar på onsdagarna har genomförts med fler deltagare än 
vad vi hade förra året och vi har seglat 13 onsdagar vilket också är fler 
än förra året.  

För övrigt har flera medlemmar genomgått webkursen Seglingens le-
darskap grund som är första steget mot att bli licensierad funktionär. 
Tyvärr har det inte blivit tillfälle att gå vidare för att få fler blå seglings-
ledare i klubben eftersom kursgenomförande har lidit av Corona-
begränsningarna och förhoppningen att seglarförbundet skulle erbjuda 
webb-baserade kurser för teoridelen till blå seglingsledare har inte infri-
ats. Seglingsnämndens ordförande har deltagit i Seglarförbundets do-
mar/seglingsledarseminarium och som domare utövat det funktionär-
skapet i andra klubbar i distriktet, även som domare vid direktdömning 
av en SM-tävling. 

Laxå 200922  

Per Åberg 

Besättning sökes! 

Det finns alltid plats 

på någons båt om du 

är sugen på att hänga 

med ut på en tävling. 

Maila till  

sekreterare@crss.nu 
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 STUGFOGDE 

Verksamhetsberättelse från Stugfogden 

Gårdsplanen mellan husen och runt sanitetshuset (eller förrådet) var till-

snyggad redan i våras. Vi kommer att fylla på med lite mer grus när det 

är lämpligt. För att hålla dessa ytor snygga får vi också hjälpas åt med 

att hålla ogräset stången. 

Tillgänglighetsrampen dvs trä-däcket utanför sanitetshuset är dimens-

ionerat enligt boverkets regler, för att även den största rullstolen ska 

kunna runda dörrarna till dusch eller toalett. Trä - däcket bygger därför 

dryga 2 meter ut från gaveln. För att inte man ska backa på trä-däcket så 

finns under sommarhalvåret en blomma i varje hörn, så blir det lite 

snyggare också… 

Om man har ärende med bilen upp till klubbhuset rekommenderas att 

parkera på planen söder om sanitetshuset. Det finns ju även en tillfarts-

väg till vår tomt i dess östra kant. Så det går att åka runt. 

Nästa stora underhållsprojekt är att byta papptaket på klubbhuset. Arbe-

tet kommer att utföras under nästa år. Vi kommer att köpa tjänsten att 

byta papptaket samt byta alla plåtar, rännor och rör. Även byte av vind-

skivor och takfotsbrädor ingår i det arbetet. 

Utöver detta planerar jag att vi, under våren, ideellt gör enklare under-

hållsarbete på några fönster, målar fasaden på norra och östra sidan 

samt oljar trä-däck. 

Grundligare renovering av fönstren, i första hand i gamla (höga) delen 

av klubbhuset, är planerad att ske så snart takrenoveringen är genom-

förd. 

 

Lördagen 24/10 efter årsmötet: 

För er som inte kan vara behjälpliga nere vid bryggorna finns arbete att 

utföra uppe vid klubbstugan. 

Anmäl i sådant fall detta till mig via telefon, sms eller mail, så att vi 

kan vara rätt rustade för det arbete som ska genomföras. 

Med vänlig hälsning 

Anders Ivarson, Stugfogde 

070 60 512 90 

anders@cckab.net eller intendent@crss.nu 

mailto:anders@cckab.net
mailto:intendent@crss.nu
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 KLUBBSTUGAN OCH DESS  
FACILITETER 

Klubbhuset är till för oss medlemmar.  

Året runt - Vår, Sommar, Höst och Vinter.  

Där skall vi som medlemmar kunna träffas för att förkovra oss i sjö-

kunskap, prata seglingsstrategi, utbyta erfarenheter, tips och trix. Vi 

skall ha en plats för möten, en plats att umgås och ha roligt tillsam-

mans med våra båt– och bryggrannar, våra medlemskamrater.  

 

Nu har vi  en nybyggd, fräsch sanitetsutbyggnad med vattentoa, 

dusch och bastu. Precis som i alla andra föreningar finns det regler 

och sunt förnuft att följa för att saker och ting skall fungera. Därmed 

kommer det bli lite striktare regler för nyttjandet av klubbstugan 

och dess faciliteter.  

 

DU som medlem (och din familj) har alltid full tillgång till alla stu-

gans faciliteter - HELA ÅRET, MEN till sommaravslutningar med 

jobbet, studentfirande, bröllop , födelsedagsfirande, kräftskivor och 

liknande som INTE är i klubbens regi får man hitta en annan lokal 

att vara i.  

Här står INTE klubbhuset till förfogande.  

 

Övernattning i stugan, tältning, uppställning av husvagn/husbil kan 

tillåtas då klubben arrangerar seglingar där utombysbåtar deltar, 

dock skall klubbmästare tillfrågas så det inte krockar med någon an-

nan aktivitet samt att information kan gå ut till medlemmar och då 

framför allt till de som går nattvakt.  

 

Sammanfattning: 

Klubbstugan, köket, toa, dusch och bastu är för CSS med-

lemmar.  

Får INTE nyttjas för privata tillställningar eller samman-

komster. 

Meddela klubbmästaren om någon skall sova över i eller 

runt klubbstugan. 

 

Klubbstugan går inte att hyra. 

 



 14 

 

AKTIVITETER 2020/2021 

 

Utbildningar och andra aktiviteter 2020/2021 

På grund av Covid-19 har inga utbildningar eller andra 
aktiviteter planerat. 
Håll koll på hemsidan och FaceBook gruppen ”CSS 
Christinehamns Segelsällskap” för ögonblicklig information. 
 
Kom gärna med förslag om önskade aktiviteter över vintern 
eller inför nästa sommar. 
 
Ring någon i styrelsen eller skicka ett mail till 
sekreterare@crss.nu  

Mejladresser 
 

Om du har fått detta 
utskick i din brev-
låda önskar vi att du 
vänligen mailar in 
din Email-adress till: 
sekreterare@crss.nu 

MINNESBÄNK 

Klubben har köpt in en minnesbänk.  

Denna bänk är till minne av alla våra medlemmar som har seglat 

vidare. 

Sitt gärna på bänken och minns, eller bara njut av den fantastiska 

utsikten  över våra bryggor. 
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www.crss.nu 
BÅTUNIONEN 

Gå med i CSS  

FaceBook grupp:  

CSS Christinehamns 

Segelsällskap 

Här får man ögon-

blicklig information. 

Installera appen  

Coboats och gå med i 

grupperna:  

 CSS Christine-

hamns Segelsäll-

skap 

 Kristinehamns båt-

info 

Här får man ögon-

blicklig information 

så länge appen är 

igång. 

Genom medlemskapet i Svenska Båtunionen har du 

som medlem fördelaktiga priser hos en rad leverantö-

rer. 

För mer information se :  https://batunionen.se/

medlem/batklubb/medlemsformaner/  

 

Några exempel: 

https://batunionen.se/medlem/batklubb/medlemsformaner/
https://batunionen.se/medlem/batklubb/medlemsformaner/
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Båtsamverkan med Nattvakt 2020 
 

Denna sommarsäsong sträckte sig från 11 maj till och med den 30 september. Totalt 109 
nätter att vakta. CMBK hade 66 av dessa nätter och CSS 43. CMBK har haft ca 99% när-
varo på sina nätter och CSS har haft ca 98% närvaro, vilket är fantastiskt bra uppslutning. 
STORT TACK till er ALLA! 

För er som ligger på CMBK’s Kapurja har schemat för hösten och vintern skickats ut. 

Det har hörts röster om att ge böter till de som inte dyker upp, någon anser att bara de som 
vill gå nattvakt ska bli schemalagda, någon efterlyser en ersättningslista att ringa. 

De två första förslagen är upp till styrelsen att ta ställning till.  
Detta med ersättningslista har vi som jobbar med CMBK’s och CSS Båtsamverkan haft 
upp till diskussion och visst vore det bra, men vi schemalägger tre personer per natt, så om 
en faller bort kan det fortfarande funka på två.  
Skulle två falla bort är ingen tvingad att gå ensam om man inte tycker att det är okej. 

Vi vet också att det i många båtklubbar runt Vänern är obligatoriskt att gå. De bötfäller el-
ler i vissa klubbar kan man t.om bli utesluten om man inte går nattvakt eller skaffar ersät-
tare.  
För oss i CMBK’s och CSS Båtsamverkan har vi tyckt att ”Frivillighet – men jag inte 
kan strunta i det” – har varit viktigt, hellre än massa straff och hot. 

Alla måste dock ha respekt för att någon kanske inte kan gå nattvakt.  
Ingen vet väl egentligen vad man gör om tre veckor, en månad, två månader. Jag kan bli 
sjuk, en nära släkting kan bli sjuk och behöva min omsorg, jag kan bli ivägskickad på en 
arbetsresa mm. mm. Allt detta måste vi respektera.  
OM jag nu inte kan gå nattvakt måste också jag ta mitt ansvar att kontakta de andra som 
har samma natt för att ingen ska behöva stå och vänta på mig eftersom jag inte dyker upp.  
Det är detta vi i Båtsamverkan menar med – ”men jag inte kan strunta i det”. 

Helt enkelt sunt förnuft och respekt åt bägge håll.  
Så ni som nu är schemalagda för nattvakt på CMBK’s Kapurja - jag uppmanar er att ta 
kontakt med den som ni har samma natt som för att göra upp HUR, NÄR och OM ni ska 
gå. 

Nedan kommer en redovisning från Polisen om tillbud i vårt närområde. Visserligen har 
Covid-19 gjort att resandet in till landet varit mindre än vanligt, men just att vi syns i våra 
gula västar utefter våra bryggor, på oregelbundna tider, gör att det blir en mer osäker till-
vara för de ljusskygga aktiviteterna. 

Viveca 

CSS Båtsvamverkan 

BÅTSAMVERKAN OCH NATTVAKT 2020 
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 Här kommer en sammanställning från vår kontakt, Ulla, hos Polisen. 

Till skillnad från övriga Sverige och övriga Värmland har det än så länge år 2020 inte varit så 
många angrepp på båtar av alla de slag i vårt område. Enligt min uppfattning tyder detta på att 
båtsamverkare i vårt område gör ett bra jobb. Det ska ni ha all heder av. Polispatrullerna tittar till 
områdena då och då när de har möjlighet, men det är båtsamverkarna som gör det mesta av job-
bet. Det har inte kommit in så mycket tips, men några ”mystiska” bilar har polisen kontrollerat. 
Dessa fordon har däremot inte varit så mystiska men det är bättre att tipsa/ringa polisen en gång 
för mycket än en gång för lite. 

Båtrelaterad brottslighet 1/1 – 30/9-20 Kristinehamns kommun 

1/1 – 30/4 Ingen inkommen anmälan och inga inrapporterade iakttagelser. 

1/5- 18/9 

Vålösundsvägen: 

 Mellan 14/5 och 29/5 stals en vattenskoter från låst andelsbrygga strax norr om Kapurja, 
Kristinehamn.  

 Mellan den 3/6 – 18/6 stals en styrpulpet Ryds 548 från olåst brygga, nr 15, vid Kapurja. 

 Mellan den 10/6 – 13/6 stals en styrpulpet Ryds 548 från olåst brygga, nr 15 vid Kapurja. 
Denna båt låg nästan mittemot den andra Rydsbåten som stals. 

 Den 15/6 åkte en båtägare till en olåsta bryggan nr 15 vid Kapurja sedan han läst om en 
båtstöld därifrån. Hans båt var kvar men hade brytskador plus att man stulit batteri, bensin-
tank och verktyg. 

Hult: 

 Mellan 30/7 – 31/7 har en båt vid Hults sommarhem blivit bestulen på två bensindunkar och 
en trycktank. 

Gustavsvik: 

 Mellan kl.11.00 – 12.30 stals både en Sunbird 182 Cuddy och släpet den stod på från Gus-
tavsviks Marina. Någon kopplade släpet med båt till en bil och åkte därifrån. 
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Ulla fortsätter: 

Det ser ut som att CSS och CMBK:s brottsförebyggande bevakning gör skillnad.  

Det finns inga anmälda stölder ur segelbåtar och en stöld av en vattenskoter från en låst 
brygga. Sedan är det inte mer än två stulna motorbåtar samt en stöld ur motorbåt vid 
samma olåsta kommunbrygga som de två motorbåtarna stals ifrån. 

En sak som inte fungerar tillräckligt bra hos polisen just nu är när någon skriver en interne-
tanmälan på polisens hemsida.  
En internetanmälan skrivs inte in i vårt ordinarie anmälningssystem direkt utan först när 
det finns tid att göra det.  
Detta medförde tyvärr att anmälan om en båt som stals vid Gustavsviks marina inte blev 
synlig i vårt ordinarie anmälningssystem förrän alldeles för lång tid hade förflutit.  
Detta medförde att inlägget om stölden på Båtsamverkans Facebooksida försenades och 
utredningen av brottet startade för lång tid efter stölden.  
 

Skriv alltså inte i en internetanmälan via polisens websida när det är bråttom. Ring 
istället 114 14 eller gå in på en polisstation. 

Med tack för fint arbete och förhoppning om ett fortsatt bra år.  
 
Polisinspektör Ulla Ivarson 

Polisen Båtsamverkan Bergslagen 

Lokalpolisområde Kristinehamn 

BÅTSAMVERKAN OCH NATTVAKT 2020 
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Anmäld båtbrottslighet i Storfors kommun 1/1 – 30/9 2020 

Mellan 11/6 – 12/6 har någon på Torpgatan i Storfors stulit en båtmotor och en bensintank från 
en båt som stod på ett släp på målsägarens hemadress. 

Mellan 10/6 – 14/6 har det från Jordkullen utanför Storfors stulits en båtmotor och en tank. 

Mellan 13/9 -14/9 har någon i Lungsund, vid Vasskärret, stulit en båtmotor från en båt som var 
inne i ett båthus. Båthuset är inte uppbrutet varför tjuven troligen kommit sjövägen. Ägaren hit-
tade båtmotorn ca 100 m från brottsplatsen. Motorn stod lutat mot ett träd vid en stig ca 20 me-
ter från en väg. Troligen tänkte tjuven hämta motorn senare. 

Storfors båtklubb satsar på brottsförebyggande arbete med bl.a. tillsyn, stängsel, kameror och 
belysning och deras goda arbete verkar löna sig. Ingen anmälan har inkommit från deras små-
båtshamn. 

Ingen anmälan har inkommit från Sjöändans båtklubb vilket är också positivt. 
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