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Minnesanteckningar Båtrådet 
 
Tid och plats: 2019-10-17, kl. 18:00–20:50, Svaneviks Bryggförening 
 
Närvarande: 
Karlshamns kommun: Filippa Sjöberg, Katrina Svensson & Sara Widesjö 
Stärnö Vindhamns Båtklubb: Hans Magnusson, Leif Magnusson & 
Gun Öhman Mattsson 
Svaneviks Bryggförening: Lars Hall & Bengt Svensson 
 
 
1. Föregående protokoll 

Önskemål om nya bänkar vid gästbryggan på Tärnö anses åtgärdat, det 
finns väntplatser. Siffror för resande med skärgårdstrafiken 2019 har inte 
kommit in ännu. Läppen på brygga 4 i Stärnö är ännu inte ok. Parkenheten 
behöver kolla tallarna och en ek vid klubbhuset. Thomas Nilsson i dialog 
med KSS om att de, mot ersättning, tar hand om flytbryggorna? 

 
2. Skärgården – Sara Widesjö 

ARK56-projektet avslutas 31 oktober, resulterat i många nya leder i 
skärgården. Avstämningsmöte i Ronneby 21/10. Huvudman Region 
Blekinge med en anställd på 50 % för fortsatt utveckling och drift, bekostad 
av kommunerna och länsstyrelsen. 
 
Sophantering, röjning grillplatser m.m. sköts av Magnus Johansson. 
Planeras för källsortering i skärgården. Bett om offert för besiktning av 
bryggor för rörliga friluftslivet och skärgårdstrafiken. Bojkommittén besiktigar 
”segelbryggan” på Tärnö – Sara kontaktar Mikael Björk om de besiktningar 
som gjorts. 
 
Kajakbryggorna har tagits, ligger på Tärnö, Fölsö och i Matvik. Sara ber 
uthyrarna av kajaker om att de ska informera om att kajakerna bör dras upp 
på land, inte läggas jämsides vid bryggorna i skärgården. 
 
Många gäster i skärgården som har kommenterat de fina 
servicebyggnaderna. 

 
3. Redovisning av pågående projekt – Katrine Svensson informerar om 

”Ren Kust” 
Vilka samverkansmöjligheter finns? 
Mobil utställning för utlåning till föreningar 
Kusträddardagen maj 2020 
Städdagar i hamnen, går det att samordna med andra aktiviteter? 
Rapportera skräp 
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Svaneviks bryggförening tyckte att det skulle vara bra med information om 
Ren Kust på deras möte. Ett alternativ kan också vara att deras medlemmar 
får sopsäckar från Ren Kust som de kan samla skräp i. Kan till exempel 
vara en kampanjperiod på några veckor då kommunen ställer ut containrar 
att lämna säckarna i. Sternö Bryggförening kan städa intilliggande stränder 
när de har städdagar 
 
Inbjudan har skickats ut till ett möte om Ren Kust den 29 oktober. 

 
4. Ekonomi, besparingar 

Fortsatta besparingar inom kommunen som helhet, småbåtshamnarna går 
mot ett 0-resultat 2019. 

 
5. Regelverket/Allmänna avtalsregler 

Inget nytt. 
 
6. Bryggföreningarna, önskemål & idéer 2019-2020 

Svanevik 
Stökigt inför båtmässan. Arrangörerna ska få uppdaterade adresslistor inkl 
e-postadresser inför nästa mässa. Påminnelsebrev skickas ut till 
båtplatsinnehavare i april. 
Bryggföreningen gick vakt under mässan, inga incidenter. 
Ca 1000 gästnätter – bra sommar! 
Wifi till gästbryggan – kostnaden kan delas med kommunen. 
Rensa i mastskjulet – numrera platserna och omärkta master ska flyttas. 
Uppdaterade listor skickas ut. 
 
Sternö 
Kolla ombyggnad med fastighetschef Magnus Persson. 
Asfaltera vägen till vänster efter backen? 
Kolla bulorna i kröken vid tennishallen. 
Stora platser vid Stärnöbrottets kaj? 
Stolpar på skutbryggan behöver bytas ut efterhand. 
Förlänga skutbryggan? 
Rensa takrännorna på klubbhuset. 
Spolning av bryggor med högtryckstvätt och algmedel? 

 
7. Övrigt 

Väggaområdet uppfräschat – nymålad toalett & servicebyggnad, nya 
bänkar, fler parkeringar m.m. 
Sophanteringen i skärgården fungerat bra i sommar. 

 
 
Nästa möte torsdag 26 mars kl 16:00, Stärnö Vindhamn 
 
Hälsningar 
 
 
Filippa Sjöberg 
Småbåtshamnar 
Karlshamns kommun 
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