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Minnesanteckningar 2019-03-21, Rådhuset 
 

1. Välkomna 
Jonny Johansson och Filippa Sjöberg öppnade mötet och hälsade 
alla varmt välkomna.  
 

2. Presentation av mötesdeltagare 
Leif Magnusson & Gun Öhman Mattsson, Stärnö Vindhamns 
Båtklubb 
Bengt Svensson & Lars Hall, Svaneviks Bryggförening 
Jonny Johansson & Filippa Sjöberg, Karlshamns kommun 
 

3. Föregående protokoll 
Lästes igenom. 
 

4. Ekonomi/besparingar 
Ser bra ut för verksamheten. Teknik- och fritidsnämnden har ett 
anpassningskrav på 4,3 miljoner för 2019, varav 2,8 miljoner berör 
park/gata/marin. Fortsatta besparingskrav/effektiviseringar 2020. 
 

5. Skärgården 
Önskemål om nya bänkar vid gästbryggan på Tärnö kvarstår. Sara 
Widesjö, kommunens ansvarige för Skärgården, meddelas. Jonny 
informerar om läget med ARK 56, kajakbryggor till Eriksberg, 
Matvik, Fölsö och Tärnö samt en brygga för skärgårdstrafiken på 
gång vid Eriksberg. Pågående projekt diskuterades, som 
upprustning av byggnader på Tärnö. Resande med 
skärgårdstrafiken ökade under säsongen 2019, några siffror är inte 
presenterade ännu. 
 

6. Redovisning av pågående projekt 
Vägga-projekt för att snygga till området pågår. 
Karlshamn Boat Show vecka 33. 
Dom i brygg-ärendet Solskensviken väntas inom kort. (Uppdatering 
– kommer eventuellt i september, Svea Hovrätt har föreslagit 
ärendet vilande till dess.) 
 

7. Regelverket 
nget nytt. Avtalsvillkoren uppdaterade, man får ha sin båtplats 
oanvänd högst 2 år och uppläggningsplats sägs upp om båten inte 
sjösätts senast 1 juni det tredje året. Kommunen kommer att vara 
betydligt hårdare när det gäller att följa regelverket som finns. 
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8. Bryggföreningarna, önskemål & idéer 2019-2020 
 
Svaneviks Bryggförening/KSS 
Önskar inventeringslistor för mastskjulet. Inventering av privata 
bryggor ska påbörjas under hösten. 
Gemensam städdag? ”Det finns fortfarande gamla 
förtöjningstyngder/ringar kvar på botten. Det diskuterades också om 
att alla föreningar i området skulle kunna ha en gemensam städdag 
i området.” 

  
Matvik 
Ingen närvarande. Kvarstår från tidigare. ”Plåtar till landgångarna. 
Föreningen tittar på det igen och återkommer med material spec.” 

 
Stärnö 
Önskar inventeringslistor för mastskjulet. 
Bryggor 4, 5 och 6 – landgångarna ner till bryggorna behöver fixas. 
Ny läpp på brygga 4. 
Byta kärl för pappersförpackningar till ett stort. 
Miljöstation som i Svanevik i framtiden? 
Tallarna och en ek börjar bli dåliga och behöver undersökas och ev. 
åtgärdas – ska undersökas av parkenheten. 
Hål i asfalten utanför tennishallen behöver åtgärdas. 
 
KSS 
Bryggorna upptagna denna vinter för underhåll. Thomas Nilsson i 
dialog med KSS om att de, mot ersättning, tar hand om 
flytbryggorna. 
 

9. Övrigt i hamnar och skärgård 
Båtstölder/bevakning, lugnt i områdena.  
Om det blir aktuellt att lägga över driften av uppställningsplatserna 
så kan klubbarna i Svanevik, KSS och Stärnö vindhamn 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. 
 
Båtrådet fortsätter som vanligt. Vi fortsätter som tidigare med att 
byta möteslokal. Eventuellt bjuds någon politiker eller chef in till 
nästa möte. 
 
Nästa möte torsdag 2019-10-17 kl. 18:00 i Svanevik.  


