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§ 11 Mötets öppnande
§ 12 Dagordning
§ 13 Val av sekreterare
§ 14 Val av justeringsperson
§ 15 Föregående protokoll
§ 16 Uppföljning av frågor:
a. Policy – vinteruppläggning av båtar på kommunal mark
b. Sommarliggare Lorentsberg, avgifter/informationsskyltar
c. Toaletter i skärgården
d. Lorensberg uppläggningsplats behöver förbättringar av belysning
e. Flyttning av parkerade båtar på trailer vid Lorentsberg?
f. Önskemål om kameraövervakning vid uppläggningsplatser till
exempel Lorentsberg
i.

Planering av lämpliga platser för fritidsbåtsbryggor och
uppläggningsplatser.
- Kort sikt - möjlighet att hjälpa Marinens BåtKlubb i
Carlskrona (MBKC) respektive Veteranbåtklubben
(adjungera en representant från MBKC respektive
Veteranbåtklubben).
- Lång sikt – förutsättningarna för att få till en utredning enligt
kommunfullmäktiges beslut.

j.

Kommunala bryggan Norrebackeviken Verkö.

k. Trummenäs (elinstallationer) samt Hallarum
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§ 17 Nya frågeställningar:
a. Redovisning av tekniska nämndens budget 2011 och
planering för underhåll av småbåtshamnarna inklusive taxor.
Subvention gästhamnarna
b. Utredning om långsiktiga behovet av fritidsbåtshamnar
och uppläggningsplatser. Läget för det uppdrag som ligger i
kommunfullmäktiges beslut om översiktsplanen.
Båtklubbarnas delaktighet i utredningen.
Möjligheterna att få en inventering av aktuella platser.
c. Marinens Båtklubb
Planerad flytt från Örlogshamnen inför 2012.
d. Gästhamnsverksamheten inom kommunen.
§ 18 Övrigt
§ 19 Nästa möte
§ 20 Mötets avslutande
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Plats och tid

Oskarsvärn
onsdagen den 11 maj 2011 18.00 – 20.20

Närvarande

Ordförande

Tjänstemän

Gatu/hamn/
parkchef
Enhetschef
gata/hamn

Övriga

Lars-Göran Forss (M)
Lars Larsson
Bo Jönsson
Magnus Hallén
Lars Erik Blomqvist
Göran Janrell

Tekniska nämnden
Tallebryggans Båtklubb
Sunna Båtklubb Lorensberg
Trummenäs Båtklubb
Lyckeby Båtsällskap
Aspö Båtklubb

Karl-Johan Svärd, K-JS
Christer Hoff, CH
Ulf Sjöwall, ordförande i Marinens BåtKlubb i Carlskrona

Sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Göran Janrell

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

Mariette Karlsson
……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Lars-Göran Forss

Justerare

……………………………………
Göran Janrell
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§ 11
Mötets öppnande
Ordförande Lars-Göran Forss (M) öppnar dagens möte.
§ 12
Dagordning
Utsänd dagordning godkänns.
§ 13
Val av sekreterare
Till sekreterare utses Mariette Karlsson.
§ 14
Val av justeringsperson
Göran Janrell utses att justera dagens protokoll
§ 15
Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och justerat.

§ 16
Uppföljning av frågor
a. Policy – vinteruppläggning av båtar på kommunal mark
Inget nytt har tillkommit i ärendet. Båtrådet föreslår att plakat
med policy för vinteruppläggning utformas och monteras upp
i augusti. Ansvariga hamnenheten.
b. Sommarliggare Lorentsberg, avgifter/informationsskyltar
Hamnenheten tar fram förslag på taxor och informationsskyltar.
Bo Jönsson kontrollerar efter sjösättningen hur många som är kvar och
Återkommer till hamnenheten.
c. Toaletter i skärgården
Utökning av toaletter i skärgården.
Länsstyrelsen har statliga medel, LOVA, som kan sökas för investeringar
som minskar t ex toalettutsläpp i Östersjön. Karlskrona kommun kommer
att söka detta bidrag när kommunen installerar mulltoa i skärgården.
d. Lorentsberg uppläggningsplats förbättring av belysning
Förbättring sker succésivt i mån av budgeterade medel, gäller även
belysning vissa bryggor.
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forts. § 16
e. Flyttning av parkerade båtar på trailer vid Lorentsberg
Plats för uppställning av trailers sommartid krävs. Båtägarna ska hänvisas till
denna plats. Krav ställs i samband med sjösättning och ska även anges i
kontrakt. Anvisningsskylt sätts upp vid sjösättningsrampen.
Ansvariga: hamnenheten/Bo Jönsson.

f. Önskemål om kameraövervakning vid uppläggningsplatser
t ex Lorentsberg
Hamnenheten är positiva till kameraövervakning. Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet beslut avvaktas.

g . Planering av lämpliga platser för fritidsbåtbryggor och uppläggningsplatser för fritidsbåtsbryggor och uppläggningsplatser
Kort sikt – möjlighet att hjälpa Marinens BåtKlubb i Carlskrona (MBKC)
respektive Veteranbåtklubben
Ulf Sjöwall meddelar vid dagens sammanträde att MBKC fått dispens att
vara kvar i Örlogshamnen till den 31 december 2011.
Hamnenheten gör studiebesök hos Marinens Båtklubb.
Vinterförvaring av veteranbåtklubbens båtar på Rosenholm?
Representant från Kruthusen Företagsfastigheter AB bjuds in till nästa
sammanträde med Båtrådet.
Lång sikt - förutsättningar att få till en utredning enligt kommunfullmäktiges beslut
Inget nytt har tillförts ärendet. Ansvariga är miljö- och byggnadsnämnden.
Ordföranden kontaktar Hans Juhlin, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen.
Representant från tekniska förvaltningen och Båtsam bör delta vid en
eventuell utredning.
h. Kommunala bryggan Norrebackeviken Verkö.
Besiktning är utförd. Y-bommar monteras i juni. Önskemål om ytterligare
en vattenpost. Lars-Erik Blomqvist kontaktar hamnenheten.
i. Trummenäs och Hallarum
Trummenäs: elen är åtgärdad.
Risk för kajras i Hallarum är åtgärdat.
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§ 17 Nya frågeställningar
1. Redovisning av tekniska nämndens budget 2011 och planering för
underhåll av småbåtshamnarna inkl taxor. Kvarstår subventionering
av gästhamnarna? Läget inför 2012.
Enhetschefen för hamn, Christer Hoff, informerar.
Budget 2011
- egenfinansierat ca 3,2 mnkr, nuläget -400 000 kr.
- 400 000 – 500 000 är budgeterat för drift och underhåll.
Underhållsmedel saknas p g a den svåra vintern 2010/2011.
- Nya båtplatser budget 1 mnkr/år. Utökning ca 100 platser/år.
- Bygglov för Ringö saknas.
- Y-bommar ersatta på Ekholmen och Tallholmen.
Besiktning Y-bommar ska ske vart femte år.
- 800 m kätting är inköpt.
- Ny flytbrygga monteras på Stenshamn i maj.
Subventionering av gästhamnarna
- Tallebryggan ligger på minus. Kristianopel och fiskehamnarna
är självfinansierade.
- Det är turistbyrån som driver Tallebryggan. Frågan är aktuell
om Arenabolaget ska hyra och driva hamnen. Även flyttning
av turistbyrån till hamnen diskuteras i Båtrådet, en jämförelse
görs med Kalmar kommun.
2. Utredning om långsiktiga behovet av fritidsbåtshamnar och
uppläggningsplatser. Läget för det uppdrag som ligger i fullmäktigebeslutet
om översiktsplanen.
Båtklubbarnas delaktighet i utredningen. Möjligheterna att få
en inventering av aktuella platser.
3. Marinens Båtklubb hemställer om en kontaktperson för sin planering av
flytt från Örlogshamnen inför 2012.
4. Gästhamnsverksamheten inom kommunen
Göran Janrell ställer fråga om det är möjligt att via flytbryggor ordna platser
för dagbesökare i Lökanabben.
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§ 18 Övrigt
a. Säsongskort gästhamnar
Lars Erik Blomkvist påminner om förslaget att införa säsongskort i
gästhamnarna.
b. Rekrytering av ny hamnchef pågår.
c. PR för Blekinge
Kartor och gästhamnsguiden återfinns på www.karlskrona.se.
d. Karl-Johan Svärd ställer frågan angående elkabel längs med bryggan
på Aspö. Göran Janrell svarar att det är en tillfällig lösning.

OBS! Ändrat datum!

§9
Nästa möte
Nästa sammanträde blir den 5 september 2011 kl 18.00 i Tallebryggans
klubblokal.
§ 10
Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat
kl. 20.20.
____
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