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    Bergen, 13. Mars 2017  
 
Draugen – ett kulturelt og sosialt innslag i Store Lungegårdsvann 
 
Historie 

• Draugen Motorbåtforening har i 2017 hatt tilholdssted i 81. år på kommunal grunn i Fløen.  
• Draugen Motorbåtforening fyller 85 år som båtforening i 2017.  

 
Formål 

• Draugens formål som forening er å fremme og ivareta medlemmenes maritime interesser for 
fritidsbåtlivet.  

• Foreningen gir medlemmene allmennyttig informasjon og kompetanse slik at medlemmene blir 
bedre båtførere og håndterer båten i tråd med gjeldende lover og regler og samfunnets normer.  

• Motorbåtforeningen er en ideell forening.  
 
Sosial 

• Foreningens prinsipp er at dugnadene styrker det sosiale samholdet i foreningen og holder 
utgiftene nede samtidig som medlemmene kan lære av – og hjelpe - hverandre. 

• Båtholdet blir dermed mulig å oppnå for folk flest. 
• En lav innmeldingsavgift, noe som gir kommunens innbygger tilgang til båtlivet for en 

overkommelig pris. 
• Båtliv i Store Lungegårdsvann er folkehelse på sitt beste. Og folkehelse har sin betydelige 

verdi i ett samfunnsøkonomisk perspektiv. 
• Draugen har også tilrettelegge for myke medlemmer som har kajakk slik at foreningen kan 

bidra til et maritimt mangfold. Spesielt i 2016 økte kajakk tilgangen i foreningen. 
 
Miljø 

• Foreningen ift miljøfokus mot ren havn og miljøvennlig båtpuss med egen oppsamling på 
spyleplass. 

• Draugen har godkjent avfallsplan av Fylkesmannen i Hordaland.  
 
Kultur 

• Det å se en levende småbåthavn på nært hold, med aktivitet og liv; det å følge årstidene i en 
småbåthavn; det må da være det som kalles kulturelt mangfold?  

• Det å ha levende småbåthavn som har aktivitet fra medlemmer passer utmerket sammen med 
både strandpromenade og turområde, med boliger og restauranter, studenthybler og skole og 
mere til. 

• Draugen har i generasjoner vært et kulturelt møtested med nærhet til byens befolkning som en 
viktig brikke i rekreasjon og folkehelse.  

• Reguleringsbestemmelsene viser til ”bevaring av kulturmiljø” om Draugens klubbhus. Da må 
også ”kulturmiljø” vises sammen med en båtforening med opplagsplasser og marina! 

• Kommunen må bidra til at maritim kultur ikke forvitrer.  
 
Om ikke dette løses! Draugen mister landareal, Draugen mister båthus, Store Lungegårdsvann 
og Bergen mister Draugen Motorbåtforening. 
 
 


