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ÅRSBERÄTTELSE FÖR BÅTKLUBBEN PÄRLAN, VERKSAMHETSÅRET 2015 
 
 
Styrelsen för Båtklubben Pärlan får härmed avge följande berättelse för sitt 56:e verksamhetsår: 
 
Styrelsen har bestått av följande personer: 
 
Ordförande Anna Birgersson 
Vice ordförande Johan Mellström  
Kassör Anna Birgersson           
Sekreterare, Stefan Malmkvist 
Hamnansvarig, Kyrkviken Pelle Sandberg 
Ledamot Kenny Ohlsson  
Ledamot Mats Pedersen 
Leadmot Bengt-Göran Håkansson 
Ledamot Staffan Kvist 
Leadmot Bodil Carlsson Lindvall 
 
Revisorer              Andre Niewerth   
                     Christian Trägårdh 
Revisorsuppleant  Dan Lindström    
 
Medlemsstatistik 
Antalet medlemmar vid årets slut var 361 enskilt betalande seniorer,  
4 hedersmedlemmar samt 123 betalande familjer.  
Totalt omfattas medlemskåren av 722 individer. 
 
 
Ekonomi 
Klubbens ekonomiska ställning är god. Särskild rapport framläggs till årsmötet. 
 
 
Styrelsemöten 
Under verksamhetsåret har hållits 7 protokollförda styrelsemöten. Därutöver har en större mängd 
informella möten och kontakter tagits som främst har handlat om de projekt som klubben 
genomfört i hamnen under säsongen. 
 
 
Utprickning 
I Ivösjön har under året utsatts c:a 71 sjömärken, varav Båtklubben Pärlan svarat för 34 stycken. 
Bojlagen ansvarar för underhållet av dessa och genomför flera kontroller under säsongen så att 
de ligger på rätt positioner och är hela. Säsongen har flutit på bra utan större skador på 
sjömärkena. 4 st sjömärken har under hösten borrats i nordöstra delen. 
 
Båtklubben deltog i ett vårmöte tillsammans med de andra båtklubbarna och fiskevårdsföreningen 
där utprickning och annat gemensamt för klubbarna diskuterades.  
 
Arbetsbåten 
Styrelsen tog innan sommaren ett beslut om att investera i en ny arbetsbåt till klubben för att höja 
säkerheten för våra två bojlag som arbetar ute till sjöss.  
 
Utöver arbetet med sjömärken används båten även för skötsel av Pärlans område ute vid Enö 
samt till diverse hamnarbete under säsongen. 
  
Under senaste åren har skicket försämrats avsevärt på båten och den var i stort 
renoveringsbehov. Båten var inte CE-klassad och uppfyllde inte några av de andra säkerhetskrav 
som finns på båtar och speciellt för arbete till sjöss. 
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Efter en del efterforskning hittade vi en norsk båtmodell kallad Pioner Multi III vilken uppfyllde alla 
de sjösäkerhetskrav som ställs samt våra egna krav på vad båten ska användas till. Förutom en 
bogport har båten ett katamaranskrov som gör den mycket stabil i sjön och en hög bärighet på 
upp till 10 personer.  
 
För att ytterligare höja säkerheten har båten förutom lanternor också utrustats med 
fjärrstrålkastare, GPS, ekolod, signalhorn, stöldlarm, samt SOS larm med spårning om båten 
råkar ut för haveri till sjöss. 
 
Vi tror att denna långsiktiga investering är ett lyft för klubben som helhet och vi märker redan nu 
ett större engagemang bland medlemmarna och hoppas att än fler vill engagera sig framöver och 
bidra. 

 
Detta finansierades med hälften banklån och hälften av klubbens likvida medel.  
 
 
Uthyrningsverksamhet 
Båttrailern har varit uthyrd 6 gånger under säsong. 
I och med låga uthyrningsantalet samt att införskaffandet av den nya bojbåten som medförde att 
trailern fick byggas om så bestämde styrelsen upphöra med uthyrningen av denna helt från o med 
hösten 2015.  
 
 
Aktiviteter och viktigare händelser 
- Hälleviks båtklubb anordnade i februari en bussresa till båtmässan i Göteborg där Pärlans 

medlemmar också var inbjudna att delta. 
 

- Den traditionella sill- och familjefesten på Enö genomfördes den 13 juni i år.  
Vackert väder gav god uppslutning på 120 st deltagare. Pärlan bjöd även denna gång på 
uppskattad allsång under ledning av Inge Birgersson efter att den traditionella tipsrundan var 
avklarad. 
 

- Rotary i Bromölla tilldelade Båtklubben årets Miljöstipendium på 2 000 kr som delades ut på 
Bäckaskog slott den 22 juni. 
                                                                                                                                                                                                     
 

Hamnen och övrigt 
- Under året har vi anlitat bevakningsföretaget Securitas för bevakning nattetid i 

småbåtshamnen från mitten på maj tom november. 
I början på säsongen hade vi problem med mycket buskörningar och skadegörelse på 
ytterligare grindar. Detta var en bidragande orsak till att arbetet med att få en vägbom på plats 
prioriterades upp.  
Efter att vägbomen kommit på plats under sommaren så har vi har varit relativt förskonade 
från skadegörelser och stölder. Bommen fick de förväntade effekter på minskningen av buset i 
hamnen som vi önskade skulle uppnå. Vi förstärkte även upp den ideella bevakningen i 
hamnen, speciellt under de senare timmarna på dygnet.  
Några incidenter har trotts allt inträffat även efter att bommen kom på plats.  

 Under högsäsong har 2 båtmotorer stulits samt några bensinstölder. 

 I höstas drabbades vi ytterligare av några bensinstölder och tillgrepp av brandsläckare. 
 

- Vi har inte haft några större incidenter på Enö.  
 

- Båtklubben har varit representerad vid träffar, som Skånes Båtförbund anordnat i Malmö. 
 

- Båtklubben har även medverkat vid gemensamt möte med de övriga klubbarna i Ivösjön, 
Bromölla Kommun, Kristianstad Kommun och Fiskevårdsföreningen angående utvecklingen 
som sker kring Ivösjöns stränder vad gäller skadegörelse och nedskräpning. 
Det beslutades att kommunerna tillsammans ska ta fram informationsskyltar på flera språk 
med info om allemansrätten och hantering av skräp. Dessa ska sedan placeras ut på 
strategiska platser kring sjön.  
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- Vi har haft två gemensamma städdagar i hamnen med mycket god uppslutning.  
Utöver dessa har ett 10-20tal arbetstillfällen till anordnats i samband med de projekt som vi 
haft, Ny isättningsbrygga, Ny A-brygga, Arbete med bommen mm. 
 

- Den kontinuerliga grönyteskötseln har delats mellan klubbens 2 grönytegäng och Näsum Städ 
& Allfix. 
 

- Beläggningen i Kyrkviken har under året varit mycket god och trycket har ökat vilket resulterat i 
en kö på 27 st till plats med Y-bom. 
I och med den nya A-bryggan så har antalet Y-bomsplatser utökats med 12 st.  
C-bryggan har också fått 6 nya Y-bomsplatser. 
 

- Reinvesteringsprojekt 2015: Hamnanläggningen och bryggorna i hamnen har under många år 
varit i behov av upprustning. Styrelsen tog 2013 fram en 10-års plan för reinvestering av bla 
nya bryggor till hamnen eftersom de flesta är mellan 30-40 år gamla. Under 2014 budgeterade 
kommunen ett RE-investeringsbelopp för hamnen 2015 på 380 000 kr netto. Detta har 
använts till bla:  
- Ny brygga med grind med plats för 12 större och bredare båtar. 
- Ny och längre iläggningsbrygga vid norra rampen. 
- Vägbom till hamnområdet. 
- Fler Y-bommar till C-bryggan. 
- Grind till B-bryggan. 
Den kommande planen framåt efter detta är att under 2017 är att byta ut de äldsta bryggorna 
B och C samt lägga Y-bommar på dessa.  

 
- Klubben har även under 2015 haft hamnboden bemannad under ett par dagar i veckan under 

högsäsong vilket blev 54 dagar totalt. Detta för att på ett bra sätt kunna tillmötesgå nya 
medlemmar och bryggarrendatorer för utlämning av nycklar, taggar mm. vilket varit mycket 
uppskattat  
Klubbtelefonen har lyssnats av och samtal återkopplats när boden varit bemannad. 
Boden har även fungerat som en social knutpunkt och varit flitigt besökt av medlemmar som 
bara velat titta in på en kopp kaffe och pratat en stund. Totalt har den haft 265 besök under 
perioden. 
 

- En vägbom har under sommaren uppförts in till hamnområdet. Det har länge diskuterats olika 
lösningar för att kunna minska de olika typer av problem som vi brottas med inom 
hamnområdet. Under hösten 2014 togs en första dialog med kommunen om vägbom. En 
kraftig ökning av buset under våren medförde att styrelsen tillslut fick nog samt att trycket från 
medlemmarna på åtgärder blev stort för att skapa en trygg och säkert hamnområdet. En ny 
kontakt togs därmed med kommunen om uppförande av en vägbom. En större utredning 
gjordes där alla problemområden målades upp och olika tänkbara lösningar och utfallet var att 
vägbommen var den effektivaste åtgärden. 
 
Bommen monterades upp under juni och trimmades in under sommaren för att den 10 augusti 
tas i bruk. Ca 400 taggar delades ut till medlemmarna och i det stora hela så har det mest varit 
bara positiva reaktioner.  
 
 
 

Medlemsrabatter 
Klubbmedlemmarna har under året fått rabatt hos Spinnsport i Kristianstad, Jims Färg & Måleri i 
Bromölla o Sölvesborg, Bromölla Fiske o Fritid och Åhus Marina. Därutöver får trogna kunder 
rabatt hos Motor & Marin i Bäckaskog. 
 
 
Styrelsen 
 
 
 


