
 

 
Karlshamns kommun . Samhällsbyggnadsförvaltningen . Småbåtshamnar 

Rådhuset · 374 81 Karlshamn · Tel +46(0)454-810 00 
E-post: smabatshamnar@karlshamn.se · Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 

Minnesanteckningar Båtrådet 
 
Tid och plats: 2020-03-26, kl. 16:00–18:30, Stärnö Vindhamns Båtklubb 
 
Närvarande: 
Karlshamns kommun: Filippa Sjöberg 
KSS: Fredrik Helgesson, Lars-Åke Lund & Joakim Zetterqvist 
Matviks Bryggförening: Ulf Wilhelmsson 
Stärnö Vindhamns Båtklubb: Hans Magnusson & Leif Magnusson 
Svaneviks Bryggförening: Bengt Svensson 
 
 
1. Föregående protokoll 

Förtydligande: KSS äger flytbryggan i Svanevik och ramperna för 
sjösättning av jollarna. Läppen på brygga 4 i Stärnö är under lagning. 
Takrännorna på klubbhuset i Stärnö Vindhamn är inte rensade ännu. 

 
2. Skärgården 

Bryggan på Bockö och skärgårdstrafikens brygga på Joggesö ska 
renoveras under året, nya bänkar till Bockö. Skärgårdstrafiken ska inte gå 
till Hallö denna sommar. 
 
Sophantering, röjning grillplatser m.m. sköts av Magnus Johansson. 
Planeras inte för källsortering i skärgården i dagsläget. 
 
Frågor till Blekingetrafiken: Trafikera skärgården – stan under 
Östersjöfestivalen? Ändra kösystemet på Tjärö? 

 
3. Redovisning av pågående projekt 

Breddning av båtplatser i Stärnö Vindhamn. Ska bredda några platser i 
Matvik och i Näsviken inför 2021. Svaneviksbryggan ska besiktigas för att få 
en idé om hur länge till den håller innan den måste bytas ut. 

 
4. Ekonomi, besparingar 

Fortsatta besparingar inom kommunen som helhet under 2020. 
Småbåtshamnarna gick med minus 2019. 

 
5. Regelverket/Allmänna avtalsregler 

Uppdaterad taxa för uppläggningsplatser. Fakturorna skickas ut en månad 
tidigare för att försöka få ut båt- och mastkort i tid till upptagning. 
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6. Bryggföreningarna, önskemål & idéer 2020 

KSS 
KSS har kontaktat arrangörerna om att de behöver ha en samordnare för 
flyttning av båtarna inför mässan. Filippa kollar med arrangörerna av 
Båtmässan om båtarna på platser 91-98 i Väggaviken kan undantas 
flyttning. 
SM i Express under 2021, troligen vecka 34, 25-29 augusti. Behövs 40-50 
platser i sjön. 
Önskemål om muddring i Solskensviken. Inte aktuellt nu, men kan bli när 
tippen som förorenar vattnet som rinner ut i Väggaviken sanerats. 
 
Sternö 
Renovering av toaletter/duschar – Be fastighetsenheten om besiktning. 
Skutbryggan: Kommer att behöva renoveras alternativt anlägga kaj. Kan 
den förlängas? 
Förlänga toa-bryggan? Med y-bom? 
 
Matvik 
Finns en ”Att-göra-lista”. 
Kommer snart ut en EU-finansierad förstudie om utveckling av hamnen. 
 
Svanevik 
Wifi till piren & gästbryggan skrinlagt. 
Mastskjulet rensas efter sjösättning – platserna numreras och omärkta 
master flyttas. 

 
7. Övrigt 

Nästa möte 17:00 torsdag 15 oktober hos KSS. 
 
 
 
Hälsningar 
 
 
Filippa Sjöberg 
Småbåtshamnar 
Karlshamns kommun 


