Karlskärs Båt Clubb

Ölsta koloniförening och Karlskärs båtklubb
Karlskärs båtklubb kan sägas ha bildats 1946. I protokoll från möten i Ölsta koloniförening
vars medlemmar äger marken vid Karlskär finns följande utdrag hämtade.

I ett protokoll från Ölsta koloniförenings möte den 27/12 1946 går att läsa.
”Från Karlskärs båtklubb inkommen skrivelse att få disponera mark å allmänna tomten vid
Karlskär, marken skall användas för båtslip. Mötet biföll framställningen att mark får disp.
utan ersättning men får ej inkräkta på befintlig väg till gamla ångbåtsbryggan”

Nästa notering finns från årsmötet den 4/3 1955 och där står det.
”Från Karlskärs båtklubb begäran om uppställning av förrådsbod vid klubb- bryggan å
allmänna tomten vid Karlskär behandlades, mötet beslöt bifalla begäran att uppställa boden
å lämplig plats”
Den 9 mars 1956 bytte Ölsta koloniförening namn till Ölsta fastighetsägarförening.
Från protokollet den 14/3 1958 hämtas följande.
”Från Färingsö Hälsovårdsnämnd inkommen begäran att få göra ombyggnad av befintlig
badbrygga å allmänna tomten vid Karlskär beviljades i enlighet med insänd skiss. Som
framgår av skissen över badbryggan skall Hälsovårdsnämnden åtaga sig iordningställande
av ny upptagningsplats för båtar som nyttjas av fastighetsägare tillhörande Karlskärs
Båtklubb, platsen är förslagsvis markerad på skissen. Tidigare upptagningsplats har varit
genom badbryggan.”

Nästa notering finns från årsmötet den 18/4 1967 då följande skrevs.
”Karskärs båtklubbs hemställan om att få använda platsen där gamla båtbryggan fanns,
dikuterades, sammanträdet beslöt upplåta gamla bryggan.”

Sedan dröjer det till 20/4 1971 innan näst notering finns.
”Bordlagd skrivelse vid möte 20/4 1971 från Karlskärs Båtklubb angående tillstånd att
uppsätta staket vid båtbryggorna samt anhålla om bidrag till klubbens verksamhet togs upp
och diskuterades. Då frågan uppkom om vilka fastighetsägare som äga förvalta den allmänna
marken vid Karlskär. Mötet beslöt att välja 2 personer samt att båtklubben utser 2 personer.
Kostnaderna för utredningen bestrides av fastighetsägarföreningen”
”I fråga om redan påbörjat arbete med båtkaj hade fastighetsägarföreningen inget att erinra
mot att detta arbete färdigställdes”
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Utredningen drogs på mötet 26/5 1971 följande skrev i protokollet.
”Styrelsen diskuterade ägande och beslutanderätten av allmänna tomten Karlskär. Av
undersökningar utförda av Nils Fredriksson och Birger Johansson framkom att allmänna
tomten Karlskär avstyckades och tillkom för upplagsplats åt ägare av stamfastigheter år
1911. Styrelsen beslöt föreslå sammanträdet med fastighetsägare att bevilja båtklubben
tillbyggnad av kaj samt inhägnad 3 meter från kajen. Medlemsanslutningen bör ske med
förtursrätt för alla medlemmar inom fastigheternas område. Bidrag till båtklubben anser
styrelsen ej bör utgå.
Därefter började mötena i Ölsta Fastighetsägarförening att avta den sista noteringen där
båtklubben omnämns är från ett telefonmöte 19 januari 1989 mellan Kjell Fredriksson och
Per-Olof Chef. Följande skrevs i protokollet.
”Tage Karlström Ölsta 4:53 har begärt tillstånd att anlägga avloppsinfiltration på
allmänningen som båtklubben nyttjar, på gränsen till Nyströms. Styrelsen beslöt att bevilja
tillstånd till detta.”
Därefter har det inte hållits några möten i Ölsta Fastighetsägarförening.
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