
Båtlivets syn på Karlshamns kommuns fortsatta drift av bryggor, 
fritidshamnar och uppställningsplatser 

Abstract 
Karlshamns kommuns föreningar och klubbar som aktiverar och engagerar medlemmar i kommunens båt- 
och skärgårdsliv har varseblivit kommunens intentioner att utreda i vilken form driften av bryggor, 
fritidshamnar och uppställningsplatser skall drivas i framtiden. Liknande förändringar som kommunen har 
genomfört lämnar mycket att önska när det gäller transparens och kunskapsinhämtning från berörda parter. 

Vi vill engagera oss i denna fråga med syftet att säkra möjligheterna för berörda föreningars medlemmar att 
driva sin kärnverksamhet och att kunna göra detta till rimliga kostnader. 

Vi har i vår egen analys fått bilden av att verksamheten bidrar positivt till kommunens ekonomi.  

Vår grundsyn är att verksamheten som den sköts i dag fungerar bra och bör fortsätta i 
kommunensregi i samverkan med klubbarna. I det fall kommunen vill ändra driftsform vill klubbar 
och föreningar ta över denna drift. 

Inledning 
Föreningar och klubbar som aktiverar och engagerar medlemmar i Karlshamns kommuns båtliv har 
varseblivit kommunens intentioner att utreda i vilken form driften av bryggor, fritidshamnar och 
uppställningsplatser skall drivas i framtiden.  

Detta gör oss oroliga eftersom andra liknande förändringar som kommunen har genomfört lämnar mycket 
att önska när det gäller transparens och kunskapsinhämtning från berörda parter. 

Exempel 1: Tärnö, där bryggan som "Bojkommittén" skött och investerat i under många år, plötsligt såldes 
utan att Svaneviks bryggförening och Stärnö Vindhamns båtklubb, som är huvudmän för bojkommittén, 
varit med i diskussionerna eller ens informerades. Så sent som våren 2021 lades nya bojar ut till en kostnad 
om 50 000 kr utan att belasta kommunens resultaträkningar  

Exempel 2 med flera: Transparens och kunskapsinhämtning saknades också för uppställningsplatserna i 
Matvik och uppställningsplatser och upptagning/sjösättning för MMG. Vi vet också att samtal pågår med 
Marinkompaniet utan att intentioner av dessa samtal kommunicerats.  

Alla dessa exempel har fått och kommer att få stora konsekvenser för båtlivet i kommunen med ökade 
kostnader och sämre service för de enskilda båtägarna.  

I framtiden skulle kommunen som alternativ till att avyttra, kunna hantera sina unika tillgångar, skärgården 
och båtlivet med visioner om hur dessa kan bidra till att utveckla kommunen så att det blir mer attraktiv för 
människor att flytta hit. 

Kommunens dilemma 
Efter formella och informella samtal med politiker och tjänstemän i kommunen har vi förstått att kommunen 
är medveten om att hamnar och uppställningsplatser ur ett intäkts/kostnadsperspektiv är en lönsam affär. Vi 
får från olika håll, oberoende av varandra, bilden av att verksamheten drar in ca 1 miljon kr per år till 
kommunen. Det man däremot ser som ett bekymmer är förmågan att driva verksamheten på ett 
professionellt och effektivt sätt.  

Varför inte bilda ett kommunalt bolag som har den förmågan? Ett bolag för den marina verksamheten som 
har möjlighet att avsätta medel till framtida investeringar på ett sätt som är svårt med dagens modell. 

Syftet med vårt engagemang i denna fråga  
Vi engagerar oss i denna fråga och kommer att driva saken med ett enda syfte: Att säkra möjligheterna för 
berörda föreningars medlemmar att driva sin kärnverksamhet och att kunna göra detta till rimliga kostnader. 
Vi vill i samverkan och transparens med kommunen utveckla båtturismen, mobile home-turismen samt 
utveckla servicen i våra hamnområden  



Klubbarnas grundsyn  
Vår grundsyn är att verksamheten som den sköts i dag fungerar bra och bör fortsätta i kommunens regi i 
samverkan med klubbarna. Redan idag bistår klubbarna med kompetens och resurser som normalt sett skulle 
hanteras av kommunen.  

Utarrendera verksamheten  
Vi har förstått att av de olika alternativen för att avyttra verksamheten från kommunen är det i första hand 
arrende av uppställningsplatserna som föreslås som ett aktuellt alternativ. Om kommunen väljer att 
utarrendera verksamheterna kan det antingen göras till det lokala föreningslivet eller till vinstdrivande företag 
med drift av hamn- och uppläggningsplatser som affärsidé. Vi har via direktkontakter med flera anläggningar 
runt om i landet fått vittnesbörd om vilka katastrofala konsekvenser detta kan få:  

Citat från ett brev vi fått:  

” …Strängnäs och Oxelösund. I båda städerna gick Promarina in och "tog hand" om hamnverksamheten med förödande resultat. 
Företaget hade (åtminstone då) noll kunskap om hur hamnarna skulle skötas och efter några år med skoningslös kritik från 
båtplatsinnehavare och gästande båtar tvingades båda kommunerna avsluta Promarinas engagemang och ta tillbaka hamnarna.”  

Det handlar så klart inte bara om kunskap, utan också det faktum att verksamheten drivs utifrån ett enda 
perspektiv, att tjäna pengar. Om verksamheten å andra sidan arrenderas ut till det lokala föreningslivet 
kommer kompetens om det lokala båtlivet, lokalkännedom, långsiktighet, teknisk kompetens, omtanke om 
miljön i spel när beslut skall tas. Pengar som verksamheten genererar återinvesteras i anläggningarna  

Berörda föreningar 
De föreningar som berörs engagerar ett brett spektrum av människor och åldrar.  

Här bedrivs ungdomsverksamhet från åtta, tioårs-åldern, sjöscouting, friluftsliv, kappsegling, nationella 
mästerskap. Det handlar inte om stora dyra båtar utan allt från öppna ekor för fiske till snipor och dagseglare. 
De båtar som kostar miljonbelopp är marginellt få i medlemsgruppen. Man skall heller inte glömma den 
enormt viktiga sociala kontakten bland våra seniora medlemmar som dagligen samlas för en kopp kaffe och 
samtal. Många av dessa är ensamstående och betydelsen av dessa kontakter kan inte nog betonas. Vi har 
medlemmar från ett antal kommuner utanför Blekinge och även från Danmark. De bidrar också med 
intäkter till Kommunen i form av inköp i butiker, restauranger mm.  

Vi lockar också turister från Sverige och Europa och inte minst anordnas internationella och nationella 
mästerskap som samlar seglare från hela Sverige och norra Europa  

Stärnö Vindhamns Båtklubb 
Stärnö vindhamns småbåtshamn omges av Stärnö/Boöns naturreservat. För att komma till Boön passerar 
man genom småbåtshamnen och den blå vandringsleden på Stärnö udde går utmed hamnens område. 
Småbåtshamnens framtid påverkar därför också de många besökarna till reservatet, både 

kommuninnevånare och besökare utifrån. 

Klubben är en allmännyttig ideell förening 
och har till ändamål att främja båtlivet. 
Klubben ska verka för god sjösäkerhet, god 
miljö, kamratskap samt ett gott sjömanskap. 
Klubben ska verka för en god utveckling och 
goda förbättringar av Stärnö Vindhamn och 
dess närområde till gagn för dess 
medlemmar// Ur klubbens stadgar. 

Klubben sköter allt utomhus, gräsklippning, 
beskärning, städning av uppställningsplatser, 
oljebod, mastskjul med mera. Vår hamnvärd 
arbetar i nära samarbete med Kommunens 
Hamnfogde och organiserar både båtplatser 
och uppställningsplatser. I Gula huset finns 
duschar och toaletter som är avsedda både för 

medlemmar, gästbåtar och allmänhet.  Städning av toaletter samt service av bryggor sköts av Kommunen. 



Vår verksamhet består förutom av att sjö- och torrsätta medlemmarnas båtar även av utbildning. Vi har 
kurser i Navigation och sjömanskap, motorlära, ellära, segel och riggtrim och HLR plus ämnen som kommer 
upp som önskemål. 

Framtida visioner 

Vi vill fortsätta att verka för en giftfri miljö. Vi ser behov av en omställning när det gäller vinteruppläggning 
och vill arbeta med detta. Vi ser möjligheter till fler bryggplatser i området. Vi vill verka för att den inre delen 
av det tidigare stenbrottet införlivas med småbåtshamnen för att bland annat användas till vinteruppläggning 
Uppställningsplatser för 10 husbilar kan också anordnas mot söder med utsikt rakt ut över havet. 

Svaneviks Bryggförening 
Vi är en intresseförening för Svaneviks, Solskensvikens, Väggas och Kiaholmens båtägare och samarbetar 
med KSS Karlshamns segelsällskap, Scouterna och SSDK sportdykarklubben samt kommunen och 
näringslivet för att göra Vägga området attraktivt för kommuninvånare och turister att besöka för rekreation 
och för ungdomars kontakt med båt och sjöliv. Vår egen gästhamnsverksamhet får ca 300 besök per år, både 
svenska och utländska, där vi tillhanda håller service som cyklar, tvättmaskin och wi-fi. Vi har tidigare även 
svarat för gästhamnarna i Vägga och innerhamnen samt ställplatser för husbilar i Vägga området. 

Vi är ca 200 anslutna medlemmar och tillsammans med familjemedlemmar rör vår verksamhet många fler. 
Vårt ”gubbdagis” (som vår klubbstuga blivit kallad där även damer naturligtvis är välkomna) besöks varje 
vardagsförmiddag året om för en stunds social samvaro och kaffe. Ofta tas beslut om något tillsynsarbete eller 
förbättringsprojekt som kan åtgärdas direkt eller att man sett något som kan rapporteras till kommunens 
ansvariga. Vår klubbstuga som vi byggt själva är tillgänglig för våra medlemmar året runt och för våra gäster 
på sommaren står den oftast öppen på dagarna. 

Föreningen har genom åren gjort, eller ansvarar för flera insatser för området. 

- Vi har konstruerat och byggt mastkran med elektriskt spel. Kranen är tillgänglig för alla, el-spelet 
endast för de som fått utbildning. 

- Kasunen vid bryggnocken på långa bryggan som läar av och dämpar vågor för våra båtar. 
- Vi har deltagit i planering och iordningställande av uppläggningsområdet (område 1). 
- Vi lägger varje år ut bojar vid bryggor på Tärnö och Fölsö, och tar in dem vid säsongsslut. Vi har 

även lagt ut bojtyngder för dem. För 2021 investerades i nya bojar för ca 50000kr och för att säker-
ställa arbetet har bojflotten renoverats för ca 45000kr. Detta inom Bojkommittén som är ett samar-
bete med Stärnö Vindhamn. 

- Vi har iordningställt grillplatser, bland annat på Tärnö, satt ut bord, målat kummel och ensmärken 
samt slagit i bergsdubbar. 

- Vi sköter utprickningen vid Klintsörarna och inloppet till Svanevik och rapporterar till Sjöfartsver-
ket. Detta finns med i sjökorten och gagnar både fritids- och yrkessjöfart. 

- Nattlig bevakning i området av medlemmar förekommer och har för det klassats som ”Säker hamn” 
av försäkringsbolag. 

Vi vill även i framtiden vara med och utveckla och påverka verksamheten i Vägga-området i positiv anda för 
både våra medlemmar och besökare. Vi vill tillvarata våra medlemmars intresse i ett båtliv som gynnar vår 
framtid i skärgården såväl som i hamn och uppläggningsområden. Och vi gör det gärna i samarbete med 
kommunen. Ser helst en fortsatt drift av kommunen, men kan tänka oss en drift av densamma om man 
bestämmer sig för en förändring i frågan! 

Karlshamns Segelsällskap 
KSS är en idrottsklubb med bred ungdomsverksamhet och ambitioner att göra segelsporten tillgänglig för 
alla. Klubben organiserar utbildning och träning för barn, ungdomar och vuxna i sjövett, segling och 
kappsegling samt regler som gäller allmänt för ett marint friluftsliv. 

KSS har en mer än 100-årig historia som samlingsplats för såväl kappsegling, som segling i allmän mening. 
KSS är en helt ideell förening utan några andra ekonomiska intressen än att främja och utveckla segling som 
idrott och fritidsintresse. 

KSS bedriver en bred verksamhet med fokus på ALLA som gillar segling o båtliv. KSS samlar nästan 100 
medlemmar men också mångdubbelt fler i deras familjer, släkt o vänner. 



tusentals barn och ungdomar har genom åren deltagit i KSS seglarskolor, seglarläger, aktivitetsdagar för 
skolelever och annan träning. Där får de även lära sig grunderna i sjövett hur man uppträder på och vid 
havet! 

Genom åren har vi skaffat de resurser som verksamheten kräver. KSS har tre följebåtar, sex 606:or, en mindre 
kölbåt, som alla ligger redo för användning vid bryggan. Utöver detta har klubben tolv Optimister och tre 
Zoom8-jollar vilka sjösätts och tas upp flera gånger per vecka.  

KSS har även anordnat ett flertal mycket uppskattade vuxenseglarskolor, navigationskurser och speciella 
arrangemang med deltagare från hela landet. Bland dessa kan nämnas internationella seglarläger ihop med 
Rotary samt ungdoms- och integrationsaktiviteter ihop med kommunen och Sparbanken i Karlshamn. 

KSS har ett högt anseende som arrangör av tävlingar på hög nationell nivå. Senast genom ett uppskattat, och 
medialt uppmärksammat, SM för Express under 2021. För 2022 läggs just planerna för att arrangera SM för 
Starbåt. Alla arrangemang av detta slag sätter Karlshamn i allmänhet, och Väggaområdet i synnerhet på 
kartan. Upplevelsen av kommunen och faciliteterna runt Väggaområdet överraskar positivt. Besökare 
återvänder gärna och vi har exempel på familjer som flyttat till kommunen hela eller delar av året för den 
bild de fått av kommunen. 

En förutsättning för att KSS skall kunna bedriva sin kärnverksamhet, att göra seglingen tillgänglig för alla, är 
tillgången till hav och hamnar med anläggningen i Svanevik som bas. Karlshamn är för KSS en sjöstad med 
rikt utbud av marint friluftsliv. KSS vill gärna att det fortsätter att vara så och att ledningen för Karlshamns 
kommun inser vikten av att behålla kontrollen över denna unika resurs. Inte minst för att kunna attrahera nya 
invånare med behövlig kompetens till regionen. 

Sjöscouterna Karlshamn 
Karlshamns sjöscoutkår erbjuder land och sjöscouting för Karlshamns barn och ungdomar. Då vi främst är 
en sjöscoutkår behöver vi ha närhet till hamn och vatten att bedriva vår verksamhet vid och på. Idag har vi 
totalt sju segelbåtar som behöver hamnplats och uppställningsplats i Vägga-området.  

Redan idag går en stor del av kårens inkomst till att hålla vår flotta sjöduglig och betala de avgifter som 
kommer med båtägandet. 

Om Vägga-området och hamnarna skulle gå över till en privat aktör ser vi stor risk med att kostnaderna 
kommer öka och därmed tvingas vi bort från Vägga. Vi ser också en risk med att vi inte kommer kunna styra 
själva när vi har tillgång till våra båtar dvs att vi inte kan lyfta i/upp dom när vi vill eller arbeta med dem när 
man vill samt att den scoutanda som vi lär ut till våra barn och ungdomar begränsas.      

Förutom båtarna använder vi som förening området i Vägga till mycket annat. Vår verksamhet består mycket 
av utomhusaktiviteter. Vi använder grillplatser, öppna ytor och skogen till många av våra aktiviteter. 

Vi som förening ser därför att det bästa för vår verksamhet är att hamnen inklusive uppläggningsområdet 
fortsätter drivas kommunalt eller tas över av ideella krafter som inte har ett vinstsyfte. 

Matvik 
Matviks hamn 

Matviks hamn är Karlshamns största fritidshamn med över 500 båtplatser. Karlshamns kommun driver idag 
hamnen och gör det bra sett ur ett förvaltningsperspektiv. Man sköter anläggningen men saknar tyvärr 
visioner för framtiden.  

Matviks Bryggförening är en allmännyttig ideell förening, klubbens mål är att tillvarata medlemmarnas 
intressen för de som har båtplatser och/eller uppläggningsplatser inom Matviks området. 

Matviks bryggförening vill utöver förvaltningen även utveckla Matviks hamn till att ge medlemmarna, de 
boende, fritidsboende samt övriga besökare den service man kan förvänta sig i en modern större 
småbåtshamn.  

Matviks hamns upptagningsområde 

I Matviks hamn finns fritidsbåtar av varierande storlek men med en klar övervikt på öppna motorbåtar 
mellan 5 - 7 meter. Ägarna till båtarna finns i princip från Umeå i norr ner till Malmö i söder. 



Hällaryds skärgård direkt söder om hamnen består av 17 öar samt ett antal kobbar. På 9 av öarna finns 
fastigheter, till allra största delen är det fritidsboende men även en del fast boende. Övriga öar är friluftsöar 
som nyttjas flitigt av båtfolk och kanotister sommarhalvåret. Två av dessa öar har kommunalt VA med 
anlagda handikapptoaletter. Sedan några år tillbaka trafikeras öarna av skärgårdstrafiken, som lägger till på 
två av friluftsöarna samt de större bebodda öarna. Allt detta har gjort skärgården tillgänglig även för de som 
saknar egen båt. 

Utveckling av Matviks hamn 

Under 2020 genomförde vi en förstudie i samarbete med SydostLeader och Syftet med förstudien var att 
undersöka möjligheterna att utveckla Matviks hamn till en hamn som uppfyller de krav som ställs på en 
modern småbåtshamn idag. Hamnen ska tillhandahålla bra adekvat service och uppfylla de miljökrav som 
ställs samt gå mot en hållbar utveckling i Agenda 2030-anda. 

Hela förstudien samt en presentation av den finns att läsa som bilaga. 

Bakgrund till Matviks Bryggförenings intresseanmälan 

Karlshamns kommun har lagt ut skötsel av uppläggningsområdet till 3:e part i Matviks hamn. Man har även 
uttryckt att man är villig att lägga ut även drift & skötsel av kommunens övriga åtagande i hamnen. 

Som nämnts tidigare förvaltar Karlshamns kommun hamnen på ett bra sätt men saknar visioner för 
framtiden. Dessa visioner har vi i Matviks bryggföreningen! 

- Vårt förstahandsförslag är att vi får till ett mycket bättre samarbete mellan kommun & föreningen, 
forum med regelbundna träffar där vi gemensamt driver utvecklingsfrågorna för hamnen mot en 
modern småbåtshamn i Agenda 2030 anda. Här förutsätts att medel avsätts för denna utveckling. 

- Vårt andrahandsförslag blir aktuellt om kommunen vill lägga ut driften av hamnen, då är Matviks 
Bryggförening intresserade av att ta över och driva hamnen mot de visioner som vi har. 

Hur ser vi processen inför ett eventuellt övertagande? 

Efter att beslut är tagit i kommunstyrelsen kommer vi kalla till en årsstämma där vi presenterar för 
medlemmarna att möjligheten finns för föreningen att ta över driften av hamnen. Vid detta möte kommer vi 
be om mandat att förhandla fram ett avtal om övertagandet. 

Driftform 

När det gäller i vilken driftform föreningen i så fall kommer driva hamnen ber vi att få återkomma med, vi 
har startat upp arbetet med att undersöka de olika alternativen som finns men vi har inte kommit i mål ännu. 

Sammanfattning intresseanmälan 

Om Karlshamns kommun vill lägga ut driften av Matviks hamn vill vi med denna skrivelse visa att Matviks 
Bryggförening är intresserade att ta över driften av den kommunala småbåtshamnen i Matviks hamn. 

Var gränsen bör gå mellan det övertagna driftansvarsområdet och anläggnings / markägarens ansvar ser vi i 
nuläget som öppen för en diskussion mellan parterna. 

Dykarklubben, Karlshamn  
Sydkustens Sportdykarklubb Karlshamn, SSDK, är Blekinges största dykklubb med drygt 100 medlemmar. 
Klubben har både yngre och äldre medlemmar och våra aktiviteter innefattar sportdykning, fridykning och 
undervattensrugby. Föreningens centrala punkt är Väggaområdet. Här har klubben sin två båtar och sin lokal 
där vi har kompressorer för andningsluft, utrustning för att fylla syrgas, samt vår dykutrustning som vi 
använder för dykutbildning. 

Förutom ren nöjesdykning har klubben ett högt engagemang inom miljöområdet vilket kommer Karlshamns 
kommun tillgodo. 

- Föreningen sköter om den mycket uppskattade snorkelleden i Kollevik. 
- Inför varje badsäsong gör föreningen översyn av alla kommunala badplatser, så att de är säkra inför 

badsäsongen. 
- 1–2 gånger om året genomför klubben miljöaktiviteter där skräp bärgas från vattnen i kommunen. 

Exempelvis har vi bärgat ett stort antal bildäck, vilka avger mycket gifter till vattnet. 


