
Inbjudan till båtrådet

Tid och plats 2019-03-21. kl. 18:00 i Rådhuset.

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

Protokolls anteckningar 2018-10-18

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

2018-11-20



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

2. Bengt Svensson, Göran Mejergård, Svanevik
Lennart Ax Johansson, KSS
Jonny Johansson, Thomas Nilsson, Karlshamns kommun
Leif Magnusson, Jan-Åke Berg, Stärnö vindhamn

3. Föregående protokollsanteckningar lästes igenom.
Thomas N. pratade om bl.a. ARK 56

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. 
Fortsatta besparingskrav/ effektiviseringar 2019
 

5. Önskemål om ny bänkar vid gästbryggan, kvarstår. Thomas N. pratade om 
bl.a. ARK 56. Pågående projekt diskuterades som de olika delarna i 
arkipelag ruterna, upprustning av byggnader på Tärnö. Stigarna är klara. 
Mycket goda ord om hur bra skärgården sköts av Magnus J. m.fl. 
Resande med skärgårdstrafiken ökade under säsongen 2018, några siffror 
är inte presenterade ännu. Kajak bryggorna som planeras 2017-18 blev det 
inget av, kommer kanske 2019 då det också är någon typ av invigning

6. Redovisade lite om dem olika projekten som pågår i Vägga omr. 
Fritidsenheten har fått prövningstillstånd i Svea Hovrätt, jurister är 
inkopplade på ärendet. 

7. Åter igen så togs regelverket upp. Det kommer att bli förändring i avtalet, 
det kommer att skrivas in att man får ha sin båtplats oanvänd max 2 år och 
landplatsen får båten stå max 2 säsonger på land sedan blir man uppsagd. 
Kommunen kommer att vara betydligt hårdare när det gäller att följa 
regelverket som finns. 

8. Svaneviks bryggförening/KSS
Föreningen vill ha inventeringslistor för mastskjulet. Fortsatt inventering 
av privata bryggor måste återupptas, alla måste göra rätt för sig. Kvarstår 
sedan förra mötet. ”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
Ingen Närvarande. Kvarstår från förra mötet. ”Plåtar till landgångarna. 
Föreningen tittar på det igen och återkommer med material spec.”

Stärnö
Trots att ny belysning kommit på plats så finns väldiga synpunkter på hur 
de är riktade. 
Tallarna börjar att bli dåliga och behöver undersökas och ev. åtgärdas. 
Kvarstår från förra mötet ”Ev. soprum för inget övrigt”

KSS
Bryggorna måste tas upp denna vinter för underhåll.

9. Övrigt 



Båtstölder/bevakning, lugnt i områdena. 
Om det blir aktuellt med föreningsdrift av uppställningsplatserna så kan 
klubbarna i Svanevik, KSS och Stärnö vindamn vara intresserade. 
Klubbarnas tog upp frågan om huruvida det fanns planer på att privata 
intressenter kunde ta över uppläggningsplatserna i Svanevik och/eller 
Sternö meddelar kommunen via Thomas Nilsson och Jan-Åke Berg att 
några sådana planer inte längre finns och har helt avskrivits. I det fall att 
frågan återigen skulle komma upp utfäste sig kommunen att meddela detta 
till de båt- brygg- och segelföreningar som berörs.

Hur kommer det att fungera framöver. Ingen har egentligen något svar på 
detta i nuläget. Båtrådet fortsätter som vanligt. Vi kommer att kalla till nytt 
kort infomöte ganska omgående, särskild kallelse till detta kommer med 
kort varsel

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

Mötet avslutades med förtäring, samtidigt som det på gick lite allmänna 
diskussioner.

Nästa möte torsdag 2019-03-21 kl. 18:00 i Rådhuset. 
Vem som kallar är i denna stund oklart då vi står inför en omorganisation 
jan 2019. 


