
Inbjudan till båtrådet

Tid och plats 2018-03-15. kl. 18:00 i Svaneviks bryggförenings 
klubblokal.

Dagordning.

1. Välkomna

2. Presentation av mötesdeltagare 

3. Föregående protokoll

4. Ekonomi, besparingar

5. Skärgården 

6. Redovisning av pågående projekt.
7. Regelverket

8. Bryggföreningarna, önskemål & idéer 2018-2019
Svanevik
Matvik
Sternö
Näsviken
KSS

9. Övrigt i hamnar och skärgård.
Säkerhet/Båtstölder

Avslutning med förtäring

Hälsningar

Jonny Johansson
Beställare

Protokolls anteckningar 2017-10-19

Samhällsbyggnadsförvaltningen . Beställarverksamheten
Rådhuset · 374 81 Karlshamn · Tel +46(0)454-810 00

E-post: smabatshamnar@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se
Bankgiro 991-1777



1. Jonny Johansson öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna. 

2. Bengt Svensson, Göran Mejergård, Svanevik
Peter Håkansson, Ingolf Brorsson, Matvik
Lennart Ax Johansson, Fredrik Helgesson, Joakim Zetterqvist, KSS
Jonny Johansson, fritidsenheten
Leif Magnusson, Gun Öhman Mattsson, Stärnö vindhamn

3. Föregående protokollsanteckningar lästes igenom.
Inga synpunkter

4. Ekonomin ser bra ut för verksamheten. Fritidsnämnden skall spara/ 
effektiviseras ca 1,0 milj. år 2018.
 

5. Önskemål om ny bänkar vid gästbryggan. Pågående projekt diskuterades 
som de olika delarna i arkipelag ruterna, upprustning av byggnader på 
Tärnö. Jag nämnde också att det pågår ett projekt med stigarna. Eventuellt 
måste det dras ner på skötseln då det skall effektiviseras. Resande med 
skärgårdstrafiken har åter igen ökat under 2017. Kajak bryggorna som 
planeras 2017 blev det inget av, kommer kanske 2018.

6. Redovisade lite om dem olika projekten som pågår i Vägga omr. Inget nytt
om nya flytbryggan. Projekt vid fiskhamnen drog jag i korta ordalag. Vad 
som händer med stora slipen hade jag inget att tillför mer än att det pågår 
utredningar fortfarande.

7. Åter igen så togs regelverket upp och jag påtalade att Kommunen kommer 
att vara betydligt hårdare när det gäller att följa regelverket som finns. 

8. Svaneviks bryggförening/KSS
Kvar står gör att träd måste ansas och belysningsstolparna måste ses över. 
Dålig lukt på samtliga toaletter, måste ses över. Toalettsitsarna är dåliga. 
Cykelställ som går att låsa vid ett lämpligt ställe.  Vad har hänt med 
cykelbanan på Idrottsvägen ut till Svanevik, många ungdomar i rörelse i 
området. Asfalt beställt till resterande ytor. Bryggorna hala framför allt 
brygga 2, flera personer har halkat i vattnet. Detta föranledde också att vi 
diskuterade livräddningsutrustning på bryggan. Det finns fortfarande 
gamla förtöjningstyngder/ringar kvar på botten. För stort avstånd mellan 
bryggan och rampen, åtgärdas till nästa år med en plåt eller dylikt. Inga 
båtar får ligga förtöjda längre tid vid den nya bryggan vid rampen, endast 
tillfälligt för jollar. Det diskuterades också om att all föreningar i området 
skulle kunna ha en gemensam städdag i området.

Matvik
Plåtar till landgångarna. Föreningen tittar på det igen och återkommer med
material spec. Drog lite i vad som hänt med uppläggningsplatserna och 
Jonetti AB. Jonetti AB har tagit över uppläggningsplatserna och har 
fortfarande för avsikt att etablerar ett försäljningskontor/båthall i hamnen.

Stärnö



Uppdatering av kunduppgifter framför allt telefon nummer och e-post. Se 
över hålorna mellan asfalt och betong kaj. Hålor i vägen till vänster grusas 
av. 1-lass 0-16 önskas.

Näsviken
Ingen närvarande

KSS
Se Svanevik.

9. Övrigt 

Vi fortsätter som tidigare med att byta möteslokal. Eventuellt bjuds någon 
politiker eller chef in till nästa möte.

Mötet avslutades med kaffe och underbara Danska smørebrød, samtidigt 
som det på gick lite allmänna diskussioner.

Nästa möte torsdag 2018-03-15 kl. 18:00 i Svaneviks bryggförenings 
klubbstuga.


