
Inbjudan till båtrådet

Tid och plats 2018-10-18. kl. 18:00 i Stärnö vindhamns 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 2019-2020
Svanevik
Matvik
Sternö
Näsviken
KSS

9. Övrigt i hamnar och skärgård.
Säkerhet/Båtstölder

Avslutning med förtäring

Hälsningar

Jonny Johansson
Beställare
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Tyvärr så har jag försnillat mina anteckningar så detta är vad jag kommer 
ihåg av mötet.

Protokolls anteckningar 2018-03-15

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

2. Bengt Svensson, Lars Hall, Svanevik
Ulf Wilhelmsson, Ingolf Brorsson, Matvik
Lennart Ax Johansson, Joakim Zetterqvist, KSS
Jonny Johansson, fritidsenheten
Leif Magnusson, Olle Svensson, 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.och totalt 38,0 milj. för hela kommunen.
 

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. 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. 
Asfalt beställt till resterande ytor. Det finns fortfarande gamla 
förtöjningstyngder/ringar kvar på botten. 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
Ev. soprum för inget övrigt

Näsviken
Ingen närvarande, klubben upphört.

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 fika, samtidigt som det på gick lite allmänna 
diskussioner.

Nästa möte torsdag 2018-10-18 kl. 18:00 i Stärnö vindhamns 
bryggförenings klubbstuga.


