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2021-10-11 
 

Christinehamns Segelsällskap 

30 oktober 09:00 
 

 

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

Efter mötet skall bryggorna förberedas för vintern. 

 

Korv med bröd kommer att serveras ute vid klubbstugan. 

Kläder efter väder. 

 

 

!!Om ni inte kan vara behjälpliga nere vid bryggorna se sid 12!! 
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2021-10-11 

Christinehamns Segelsällskap 

Årsmöte 2021 
Ordföranden har ordet 
 

Hello everyone! 

Another bizarre year is coming to an end. 

With rules, guidelines, advice and restrictions changing on an almost 

weekly basis, with regards to the ongoing covid virus, it has been a 

welcome relief to be able to get onboard my boat and just sail off to 

somewere quiet and peaceful, with not too many other folk around. 

All in all , its been a very nice year. 

The weather has been fine, and its been great to discover some hidden 

gems around Vänern again.  

Luckily, with restrictions now easing, we should be able to travel 

further afield next year, fingers crossed! 

Next year, the board are aiming to do some consolidation work around 

the clubhouse. Lots of smaller , but just as vital, projects that will 

enhance the clubs surroundings. 

Thanks to all of you who´ve given your time to the club this year, your 

hard work and dedication is very much appreciated.  

I hope you all have a cosy winter, and see you out on the water next 

year. 

Puss o kram 

Jon Christian 

Ordförande 
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Årsmöte 2021 

 
Ordföranden har ordet (Svenska) 

 

Hej alla! 

Ytterligare ett annorlunda och konstigt år går mot sitt slut. 

Med regler, riktlinjer , råd och restriktioner som förändras nästan 

varje vecka på grund av det pågående covid viruset, har varit ett 

välkommet avbrott att kunna kliva ombord på min båt och bara 

kunna segla iväg någonstans där det är tyst o lugnt, med inte allt för 

mycket folk. 

Allt som allt har det varit ett mycket trevligt år. 

Vädret har varit bra och det har varit toppen att upptäcka nya små 

undangömda pärlor runt Vänern igen. 

Men nu äntligen, när restriktionerna lättar upp borde vi kunna segla 

lite längre nästa år, vi håller tummarna! 

Nästa år planerar styrelsen att göra lite mer småjobb runt  

klubbstugan, inte så stora men viktiga, projekt som kommer att  

förbättra klubbstugans omgivning. 

Tack till alla er som lagt er tid på klubben detta år, ert hårda arbete 

och engagemang är mycket uppskattat. 

Jag önskar er alla en mysig vinter och att vi sen ses ute på vattnet 

nästa år. 

 

Puss o kram 

Jon Christian 

Ordförande 
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Kallelse till Årsmöte Klubbhuset 
Lördagen 30/10  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. 2020/21 

8.  Kassörens rapport 

9.  Revisorernas rapport 

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11.  Budget 2021-2022 

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 2020/2021. 

Sällskapet har, i oktober 2021,  208 registrerade medlemskap och 
antalet båtar är ca 152 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: 

 På bryggorna har 40 flottörer bytts ut. 

 Båtsamverkan med nattvakt i samarbete med CMBK. 

 Nya utemöbler har köpts in till altanen. 

 Vindskydd uppsatta på altanen. 

 Märkbojar har lagts ut vid Trinne Holme  

 Kylskåp för dryck till köket 

 Swish samt QR kod har införskaffats till klubben. 

 OH kanon samt filmduk har monterats i allrummet. 

 Konferenshögtalare inköpt 

 Takrenovering. 

 Nya förtöjningsringar på CSS brygga vid Långön 

 

 

Seglingstävlingar under året: 

 Onsdagsseglingar 12st 

 Segeltävling PicassoCup  

 Segeltävling KM 

 Segeltävling FastingRace 

 

2 

0 

2 

0 

- 

2 

0 

2 

1 
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UTFALL 

BUDGET  

2020-2021 

Benämning Budget Utfall 

  2020-2021 2020-2021 

Medlemsavgifter 
                          

450 000 kr  473 835 kr 

Övriga sidointäkter  14 800 kr 

Inköp material och varor - 10 000 kr  - 11 898 kr 

Inköp bryggmaterial -  160 000 kr  - 138 508 kr 

Inköp renovering klubbhus - 330 000 kr                           - 13 522 kr 

Inköp seglingsnämnden - 15 000 kr  - 6 922 kr 

Inköp styrelsen adm - 15 000 kr  - 21 489 kr 

Inköp mat och dryck, klubb aktivitet - 10 000 kr  - 3 057 kr 

Inköp förbrukning klubbhus - 5000 kr  - 14 918 kr 

Festkommité - 7 000 kr   

Långön - 20 000 kr   

El förbrukning bryggor - 10 000 kr  - 7 432 kr 

El klubbhus, förråd - 25 000 kr  - 20 449 kr 

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

Medlemsavgifter förbund - 30 000 kr  - 27 935kr 

Kostnader bank - 1 500 kr  - 1 358 kr 

Renhållningskostnader - 1 200 kr  - 970 kr 

Vatten och avlopp avgifter - 4 500 kr  - 4 550 kr 

Diverse utgifter - 10 000 kr  - 10 026 kr 

Lämnade bidrag och gåvor - 10 000 kr  - 10 000 kr 

Ränteintäkter 
                                     

-   kr   

  - 222 200 kr  +187 617 kr 

Den stora skillnaden mellan budgeterat resultat och verkligt resultat beror i huvudsak på  

 Intäkerna blev större, fler medlemmar och fler uthyrda båtplatser, dessutom ett verksamhetsstöd för 

äldre.  

 Takomläggningen blev inte klar under september, så kostnaden ca 250 000 kr hamnar på kommande år. 

 Brygga A mellanbrygga kommer att göras under kommande vinter, försening beror på pandemin,  

kostnaden ca 75 000 kr hamnar på kommande år  
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BUDGET  

2021-2022 

  

Benämning Budget 

  2021-2022 

Medlemsavgifter                           470 000 kr  

Inköp material och varor - 10 000 kr  

Inköp bryggmaterial - 200 000 kr  

Inköp renovering klubbhus - 430 000 kr  

Inköp seglingsnämnden - 15 000 kr  

Inköp styrelsen adm - 20 000 kr  

Inköp mat och dryck, klubb aktivitet - 10 000 kr  

Inköp förbrukning klubbhus - 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 förbund - 30 000 kr  

Kostnader bank - 1 500 kr  

Renhållningskostnader - 1 200 kr  

Vatten och avlopp avgifter - 5 000 kr  

Diverse utgifter - 10 000 kr  

Lämnade bidrag och gåvor - 10 000 kr  

Ränteintäkter 
                                     -   

kr  

  - 347 700 kr  
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL MEDLEMS-

AVGIFTER 
 

Avgifter för 2022 kommer förbli oförändrad. 

Medlemskap 500 

Bojavgift 550 

Avgift pris/breddmeter 700 

Nyckel 500 

Budgetår Budget 

2020-21 

Budget 

2021-22 

Budget 

2022-23 

Budget 

2023-24 

Budget 

2024-25 

Resultat 

2020-21 

Intäkter 450 000 kr 470 000 kr 450 000 kr 450 000 kr 450 000 kr 488 635 kr 

Övriga utgif-

ter 

- 182 000 kr - 188 000 kr - 190 000 kr - 190 000 kr - 190 000 kr - 148 988 kr 

Bryggutgifter - 160 000 kr - 200 000 kr - 115 000 kr - 250 000 kr - 60 000 kr - 138 508 kr 

Klubbhusut-

gifter 

- 330 000 kr - 430 000 kr - 150 000 kr - 100 000 kr - 40 000 kr -13 533 kr 

       

Budgeterat 

resultat 

- 222 000 kr - 348 000 kr 5 000 kr - 90 000 kr 163 000 kr 187 617 kr 

       

Kassa 311 000 kr 378 000 kr 373 000 kr 283 000 kr 443 000 kr 726 274 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  

förkylningssymtom. 

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

För er som av olika anledningar ej kan arbeta med bryggupptag-
ningen erbjuder vi diverse arbete uppe vid klubbhuset. 
 
Ta kontakt med  Anders Ivarson, Stugfogde 
070-60 512 90   
anders@cckab.net eller intendent@crss.nu 

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 fortsatt stor efterfrågan på våra bryggplatser, och under säsongen 
2021 har samtliga våra bryggplatser varit uthyrda. 12 bryggplatser har varit 
uthyrda i andra hand. 

Vår kölista med önskemål om bryggplats för säsongen 2022 omfattar ca 10 
personer. 

Dock var ca 7-9 hyrda bryggplatser outnyttjade under 2021, varför vi  
uppmanar att dessa outnyttjade (tomma) platser anmäls till bryggchef, dvs 
Jan Weman, så att även dessa vid behov kan hyras ut i andra hand av brygg-
chef. 

 

Utförda och kommande aktiviteter: 

På grund av pandemin har det varit begränsade möjligheter att utföra 
mer omfattande underhållsarbeten på våra bryggor. Dock genomfördes byte 
av defekta och uttjänta flottörer till Y-bommarna på A-, B - och C-
bryggorna. I storleksordningen 40 flottörer byttes. För D- och E-bryggorna 
blev defekta flottörer bytta föregående säsong. 

I samband med sjösättningen av Y-bommarna till A-, B- och C-bryggorna 
blev rörsprintarna till Y-bommarna bytta till den nya typ som redan är bytta 
på D- och E-bryggorna. 

Förtöjningsringar har blivit installerade på Långöns brygga. 

Under senare delen av säsongen sker genomgång och åtgärder på elinstallat-
ionerna på bryggorna, då bl.a. belysningen ses över samt att defekta eluttag 
och jordfelsbrytare kommer att bytas.  

Kommande arbeten är byte av mellan/landgångsbryggan, dvs den vingliga, 
på A-bryggan. Den nya mellanbryggan kommer alltså att vara installerad 
inför säsongen 2022. Efterföljande säsonger kommer mellan/
landgångsbryggorna för B- och C-bryggorna också att bytas. 
 
 
Medlemmar i klubben har själva tagit med två gamla flottörer till Trinne-
holme och märkt ut de två stora betongblocken som ligger utanför bryggan. 
Vid ett flertal tillfällen har djupgående båtar gått på dessa. 
Vi hoppas att flottörerna ligger kvar till våren.  

INFORMATION BRYGGOR 
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SailArena 

Uppdaterade tävlingar 

finns på Svenska Seg-

larförbundets portal 

”SailArena”   

 

www.sailarena.com 

SEGLINGSNÄMNDEN 

Verksamhetsberättelse från seglingsnämnden. 

Förberedelserna inför seglingsäsongen 2021 präglades av osäkerhet om  

covidrestriktionerna skulle hinna lätta så att det skulle gå att genomföra 

planerade seglingar. Vi tillämpade filosofin att vi planerar våra evenemang 

men är förberedda på att få inskränka eller ställa in.  

Planerade seglingar under säsongen var Picasso Cup, Fasting race, Vänern 

shorthanded Race (tillsammans med KSS), Vålön Runt, Klubbmästerskap, 

Picasso höst samt vår onsdagseglingserie.  

Vänern Shorthanded Race, Vålön Runt och Picasso Höst blev tyvärr inställda 

p,g,a, få anmälda.  

När stränga restriktioner fortfarande gällde i maj men lättnader var  

annonserade till juni flyttade vi fram Picasso till samma helg som Fasting 

Race och seglade Fastingen på lördagen och Picasso, en dag i stället för  

planerade två, på söndagen.  

I Fasting Race hade vi för första gången på mannaminne deltagande från en 

annan klubb. Pelle Nyhlen KSS med mini Volvo Ocean Race båten M60 

vann. Picasso var ett litet steg framåt genom en ökning av antal startande men 

ett stort steg framåt genom att 75% av startfältet kom från andra klubbar och 

två deltagare kom från ostkusten, dessutom kunde vi låta Expresserna segla 

egen klass.  

Michael Collberg vann Expressklassen och Mikael Dehlén-Andersson, 707 

vann SRS-klassen.  

Klubbmästerskapet seglades i mycket lätt väder med Ola Sandell som 

vinnare.  

Onsdagseglingserien genomfördes med 12 fullbordade seglingar endast 2 av 

de planerade seglingarna blev inställda. 12 var även antalet deltagare i  

onsdagseglingserien Ola Sandell var vinnare även här, David Hägg och  

Magnus Olofsson var tvåa resp. trea och de båda var flitigaste deltagarna med 

endast tre missade onsdagar vardera.  

Mest aktiv i stora kappseglingar i farvatten långt från hemmaklubbens har, 

som vanligt, Ola Sandell varit (med andra klubbmedlemmar i besättningen). 

Även om det blivit få starter denna säsong har imponerande resultat noterats 

t.ex. 4:e plats i ORCI-klassen i Gotland Runt.  

Utbildning av seglingsfunktionärer har genomförts under verksamhetsåret 

vilket medför att vi har fått en ny blå seglingsledare, Björn Hedén och det 

kommer att bli en till, Magnus Olofsson, när även han hunnit genomföra den 

avslutande praktiska övningen.  

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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 KLUBBHUS 

Verksamhetsberättelse från Stugfogden 

Underhållsprojektet att byta papptaket samt alla plåtar, rännor och rör, 
dessutom vindskivor och takfotsbrädor efter behov, är i skrivande stund 
i full gång. Detta bör alltså vara klart när vi har årsmötet. 

I våras målades östra och norra fasaden. Den senare bara så högt som 
stegen räckte. Till våren får vi hyra skylift till det som återstår att måla 
på denna norra sida. 

Det stora fönstret (nedre) på norra sidan renoverades: 

- Ett över-bleck sågades in i fasadbrädorna över fönstret, så att inte ska 
regna in i fortsättningen 

- Fodren byttes ut 

- Karmarna och bågarna renskrapades, oljades och målades 

Köksfönstren renskrapades och oljades. Hög tid för målning till våren. 

Vindskivorna på veranda-taket byttes ut och gavelspetsen målades. 

Grundlig renovering av övriga fönster i gamla höga delen av klubbhuset 
kommer att beställas så snart takrenoveringen är genomförd. 

 

Kan du inte hjälpa till vid bryggan!? 
SE HIT!! 

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, innan lör-
dagen 30/10, så att vi kan vara rätt rustade för det arbete som ska ge-
nomföras. 

Med vänlig hälsning 

Anders Ivarson, Stugfogde 

070-60 512 90   
anders@cckab.net eller 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 sjökun-

skap, prata seglingsstrategi, utbyta erfarenheter, tips och trix. Vi skall ha en 

plats för möten, en plats att umgås och ha roligt tillsammans 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 stugans  

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 annan 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  

medlemmar.  

Får INTE nyttjas för privata tillställningar eller 

sammankomster. 

Meddela klubbmästaren om någon skall sova över i eller 

runt klubbstugan. 

 

Klubbstugan går inte att hyra. 
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Save the date!!!!  

 
18 juni 2022 

 
Nu vill vi ha fest! 

Vi planerar att ha vår årliga  
vÅRSfest i klubbstugan! 

 
Mer info kommer i utskicket  

till våren! 

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 

Vinter aktiviteter i klubbstugan 
 
Under vintern planerar vi att ha följande aktiveter  
 
 Lakansegling 
 Filmkväll 
 Bastubad med snörullning 
 Glöggmingel 
 
Datum kommer att skickas ut via mail och Facebook. 
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www.crss.nu 
SWISH  

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. 

Nu är klubbstugan kontantfri! 
 
Numera är det swish som gäller vid betalning av 
dryck i klubbstugan. 
 
Du hittar nummer och QR kod på kylskåpsdörren. 
 
 
 
 
 
 
Gör gärna EN swish för allt du köpt under dagen/
kvällen då klubben får betala 2:-/swish. 
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Båtsamverkan med Nollvision? 

 

 

Hade vi en nollvision som mål vid våra bryggor när vi började 
med Båtsamverkan och Nattvakt år 2017???  
Vet inte, men OM vi haft det, så lyckades vi med det denna 
sommarsäsong.  
Lite väl kaxigt? Jaaaavisst, jag vet, men låt oss få njuta lite. 

På de bryggor som vi i CSS tillsammans med CMBK vaktar har ingen polisanmälan 
under sommarsäsongen kommit in.  
Från CSS sida har vi haft 98% täckning av våra nätter – vilket är fantastiskt. CMBK 
ligger på liknande siffror. Tio nätter har en person fått gått helt ensam, övriga nätter 
är det minst två som har gått, även om man delat upp passen mellan sig. 

STORT TACK till er ALLA som ställt upp! 

Tack vare er - har alla medlemmar med båt, fått lite extra tillsyn, vilket har synts i 
nattvaktsrapporterna. 

Förtöjningar som lossnat, båt som skaver mot bryggan, plexiglas vid grind, surrande 
ljud i båt, trasig bryggbelysning - är bland annat sånt där vi kunnat vidarebefordrat 
informationen, åtgärda snabbt eller kontaktat båtägaren. 

Många av er har också rapporterat om bilar som kör väldigt för fort, ungdomar som 
festar, onödigt hög musik från långsamtgående fordon väldigt tidigt på morgonen. 
Polisen är medveten om problemet och jobbar på en plan att bli bättre och synligare. 

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

Ha en härlig Höst/Vinter/Vår – njut av minnen – planera för nästa båtsäsong. 

Viveca // CSS Båtsamverkan 

BÅTSAMVERKAN OCH NATTVAKT 2021 
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Här kommer en redovisning från Polisen om tillbud i vårt närområde. 

 

Hej Båtsamverkare!      Kristinehamn 211005 

Först vill jag säga att ni måste ha gjort ett väldigt bra jobb i år.  
Såvitt jag kan se i anmälningsstatistiken har inga av de bryggor Båtsamverkarna 
bevakat råkat ut för något brott. Det är riktigt bra.  

Jag skickar med en lista på vad som anmälts inom hela vårt Lokalpolisområde 
fram till idag 5/10 och det är mindre än vanligt. 

Båtsamverkan är ett fint sätt att hjälpas åt och tala om för andra när någon båt 
ligger och skaver mot bryggan, om något segel lossnat eller om bryggans ljus är 
släckt m.m. vilket Båtsamverkarna utmed Vålösundet rapporterat om. Det blir ju 
automatiskt fler som tittar till era båtar och ni lär kanske känna er båtgranne lite 
bättre. 

Våra polispatruller har fått som uppgift att åka runt till våra båtklubbars bryggor / 
hamnar för att ta fast tjuvar och/eller avskräcka tjuvar från att angripa båtarna 
har också sett att Båtsamverkarna varit ut i sina gula västar. Det verkar dock som 
att poliserna inte stannat till och pratat med båtsamverkarna i den utsträckning 
som vi tänkt oss.  
Där får vi poliser försöka skärpa till oss.  

Jag vet att de kontrollerat lite fordon då och då när de varit ute och tittat till er, 
men de har inte hittat någon misstänkt båtbrottsling än så länge. För er kännedom 
har poliserna använt sig av både målade och civila fordon. 

Tack för ett väl utfört arbete. Det gör skillnad. 

Detta skriver jag med förhoppning om att även fortsättningen av hösten och vin-
tern blir lugn och att Båtsamverkarna som även bevakar båtarna vintertid får lön 
för mödan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ulla // Polisen Båtsamverkan Bergslagen 
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 Stöld av motordelar från inombordsmotor, Kapurja Kristinehamn 
mellan 2021-02-26 - 2021-03-27. 

 Stöld av vattenskoter som stod på upptagningsvagn,  
Kungsskogen Kristinehamn mellan 2021-04-16 - 2021-04-19.  

 Stöld ur båt, Hamnvägen Kristinehamn mellan  
2021-03-28 - 2021-05-03.  

 Stöld av motorbåt och upptagningsvagn, Småstugevägen Storfors 
mellan 2021-05-01 - 2021-05-03.  

 Stöld av motorbåt som låg vid en olåst brygga, Vålösundsvägen 
23 Kristinehamn mellan 2021-06-11 - 2021-06-12.  

 Försök till stöld av båt med två båtmotorer Sturegatan Filipstad 
2021-06-26. 

 Två sextonåringar blir tagna på bar gärning i samband med att de 
tagit anmälarens två gummibåtar. Vålösundsvägen 120  
Rönneberg, Kristinehamn 2021-06-26. 

 Stöld av båt, en Ryds 390, i sjön Alstern sydväst om Filipstad 
mellan 2021-07-10 – 2021-07-12.  

 Stöld av öppen båt med utombordsmotor och båtkärra, Lesjöfors 
mellan 2021-08-07 kl.17.30 - 2021-08-07. 

 Stöld av cirka 70 liter bensin ut båttank, Båthamnen Nykroppa 
mellan 2021-09-24 - 2021-09-26.  

 

BÅTSAMVERKAN OCH NATTVAKT 2021 


