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§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Dagordning
§ 3 Val av sekreterare
§ 4 Val av justeringsperson
§ 5 Föregående protokoll
§ 6 Information
§ 7 Uppföljning av frågor
a.

Policy – vinteruppläggning av båtar på kommunal mark
Hur blev resultatet under hösten?

b.

Utredning/planering av lämpliga platser för
fritidsbåtbryggor och uppläggningsplatser.

c.

Marinens Båtklubb respektive Veteranbåtklubben,
bryggplatser.

d. Tallebryggans framtid, Arenabolaget?

Sign

Sign

e.

Extra flytbrygga vid Lökanabben för daggäster.

f.

Tömning av toaletter på öarna Svenön, Jerkö och Ornö.

g.

Toaletter på Rollsö, Pottneholmen, Tvegölja.

h.

Tillgängligheten till Djupviks brygga 2012.

i.

Belastar gästhamnarna fortfarande budgeten på
bekostnad av båtlivets behov?

j.

Brohålan, skyltning av segelfri höjd.

k.

Öppettider för Hasslöbron i sommar.

l.

De övergivna militära bryggorna i skärgården bör
bevaras. Finns det möjlighet för kommunen att få
LONA-bidrag?
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m. Nyttjandefrekvens av sugtömningsanläggningar.
n.

Information om vilka principer kommunen avser tillämpa i
fortsättningen beträffande avtal med klubbarna vid
förhyrning av bryggor/arrendering av mark.

o.

Belysning Lorensberg

§ 8 Övrigt
§ 9 Nästa möte
§ 10 Mötets avslutande
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Plats och tid

Tallebryggans klubblokal
måndagen den 23 januari 2012 18.00 – 21.00

Närvarande

Ordförande
vice ordf

Lars-Göran Forss (M)
Patrik Andersson (S)
Lars Larsson
Bo Jönsson
Magnus Hallén
Göran Janrell
Per Ståhl
Lars-Erik Blomqvist
Ulf Sjöwall

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
Tallebryggans Båtklubb
Sunna Båtklubb Lorensberg
Trummenäs Båtklubb
Aspö Båtklubb
Nättraby Båtklubb
Lyckeby Båtklubb
Marinens BåtKlubb i
Carlskrona

Tjänstemän

Hamnchef
Tekniker

Anders Jonsson
Jörgen Johansson

Hamnavdelningen
Hamnavdelningen

Sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Lars-Erik Blomqvist

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Lars-Göran Forss

Justerare

……………………………………
Lars-Erik Blomqvist
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§1
Mötets öppnande
Ordförande Lars-Göran Forss (M) öppnar dagens möte.
§2
Dagordning
Utsänd dagordning godkänns.
§3
Val av sekreterare
Till sekreterare utses Mariette Karlsson.
§4
Val av justeringsperson
Lars-Erik Blomqvist utses att justera dagens protokoll.
§5
Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och justerat.
§6
Information
- Översiktsplan 2030
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som redovisar
var och hur ny bebyggelse och nya verksamheter kan tillkomma
och en stor mängd andra frågor som rör den fysiska planeringen.
För att utveckla Karlskrona behövs både nybyggnation och förädling
av befintliga områden, bostadsbestånd och miljöer.
Översiktsplan 2030 fokuserar på förtätning och funktionsomvandling
där befintlig infrastruktur och service utnyttjas optimalt. Detta sker
med respekt för bevarande av tätortsnära rekreationsområden och
natur. Genom de förslag som finns i översiktsplanen skapas förutsättning för en stor variation i utbudet av attraktiva boendemiljöer och
goda förutsättningar för ett rikt näringsliv samtidigt som ansvar tas
för en långsiktig hållbar samhällsutveckling.
Detaljplaneprocess för Skeppsbrokajen är påbörjad.
Planchef Ola Swärdh, samhällsbyggnadsförvaltningen, informerar.
Båtrådet önskar kontinuerlig information i det fortsatta arbetet.
- Oxford Research har genomfört en kartläggning av hur hamnar i
Karlskrona kommun, Ronneby kommun och Karlshamns kommun
kan utvecklas.
forts. § 6
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forts. § 6
Hamnarna består i många fall av traditionella fiskhamnar
vars användning idag delas mellan fiskenäring, fasta båtplatser
och gästhamnsverksamhet. Uppdraget har varit aktuellt på grund
av två anledningar, dels för att stora delar av Blekinge skärgård
tills nyligen har varit militärt skyddsområde och dels på grund av
att det saknas en sammanhållen strategi kring hur de kommunala
hamnarna ska utvecklas. Oxford Research har utöver kartläggningen av hamnarna även genomfört en omvärldsanalys och en
analys av turistströmmarna i Blekinge.
Anders Jonsson informerar.
-

Vidare informerar Anders Jonsson om hamnavdelningens
organisation, aktiviteter, ansvar, färdigställandetider och status
avseende inriktningsmål, effektmål, miljömål samt budget 2012,
som innebär en lägre servicenivå, med strategi för 2012-2013.

§7
Uppföljning av frågor
a. Policy – vinteruppläggning av båtar på kommunal mark.
Hur blev resultatet under hösten?
- Förbudsskyltar är uppsatta. Uppföljning sker efter tre månader
om inte båten/trailern är borttagen sker polisanmälan.
b. Utredning/planering av lämpliga platser för fritidsbåtbryggor
och uppläggningsplatser
Lindesnäs, Västra Mark och/eller LångaLisa Verkö diskuterades.
c. Bryggplatser Marinens Båtklubb respektive Veteranbåtklubben
Veteranbåtklubbens avtal på Rosenholm löper på 3 månader.
d. Tallebryggans framtid, Arenabolaget?
11-12.000 gästnätter 2011. 950 husbilar.
Gästhamnsverksamheten kommer att upphandlas under våren.
1-årsavtal kommer att gälla.
I samband härmed påpekar Lars Larsson att Tallebryggans
Båtklubb håller på att tappa medlemmar.
e. Extra flytbrygga vid Lökanabben för daggäster
Se pkt h.
f. Tömning av toaletter på öarna Svenön, Jerkö och Ornö
Ordföranden kontaktar länsstyrelsen som är ansvariga.
forts. § 7
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forts. § 7
g. Toaletter på Rollsö, Pottneholmen och Tvegölja
När det gäller Rollsö – har Länsstyrelsen tidigare meddelat att man är
beredd att t ex ställa upp med en mulltoalett och eventuellt något mer,
men vill i så fall att det blir ett trepartsavtal mellan Länsstyrelsen,
Båtrådet (eller någon båtförening) och Karlskrona kommun, både när
det gäller uppsättning samt tillsyn och underhåll.
Ordföranden kontaktar länsstyrelsen.
h. Extra flytbrygga vid Lökanabben för daggäster
Göran Janrell har tidigare föreslagit att en extra ”sommarbrygga”
ska anordnas vid Lökanabben. Frågan diskuterades vid dagens
sammanträde.
När det gäller Djupviks brygga, som Aspö Båtklubb arrenderar,
hänvisas till Aspö Båtklubbs hemsida.
i. Belastar gästhamnarna fortfarande budgeten på bekostnad
av båtlivets behov?
Svaret är nej enligt Anders Jonsson. Det finns speciellt
konto.
j. Brohålan, skyltning av segelfri höjd
Finns behov? Olycksfrekvens? Ansvarig: Anders Jonsson.
k. Öppningstider för Hasslöbron sommaren 2012
Ordföranden har tagit kontakt Trafikverket, men har inte fått något
svar ännu.
l. De övergivna militära bryggorna i skärgården bör bevaras.
Finns det möjligheter för kommunen att söka LONA-bidrag?
(Statliga LONA-bidrag för satsningar på tätortsnära natur, lokalt
friluftsliv och naturvård kan sökas av kommuner hos länsstyrelsen.)
Det finns inte möjlighet att söka bidrag för bevaring av ovanstående
bryggor enligt Anders Jonsson.
m. Nyttjandefrekvens av sugtömningsanläggningar.
Det är inte många som utnyttjar anläggningarna. Avvakta statistik.
Ansvarig: ordföranden.
n. Information om vilka principer kommunen avser tillämpa i
fortsättningen beträffande avtal med klubbarna vid förhyrning av
bryggor/arrendering av mark.
Beslut i tekniska nämnden hösten 2012.
Ansvariga: tekniska förvaltningen.
forts. § 7
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forts. § 7
o. Belysning Lorensberg
Är uppsatt, men fungerar dåligt. Ansvarig: Anders Jonsson.
§8
Övrigt
-

Småbåtsverksamheten Aktuellt 2012
Byggnadslov har sökts för 58 båtplatser på Ringö.

-

Översyn av taxor kommer att ske. Båtsam kommer att
bli remissinstans.

-

När det gäller avtal kommer även här en översyn att ske,
många avtal löper ut den 31 december 2012.
En referensgrupp kommer att utses med representanter från
Båtsam, Båtrådet och kommunen.

-

Göran Janrell föreslår att hamnchefen åker ut och besöket dom
olika båtklubbarna för att få mer information om verksamheterna.

-

Ska flytbryggan i Nättraby tas bort? Tekniska förvaltningen
undersöker.

-

Lorentsberg – tömning av olja inte genomfört.

-

Städdag till hösten, behandlas vid nästa sammanträde.

-

Trummenäs småbåtshamn
Kajerna är underminerade. Ansvarig: Anders Jonsson.

§9
Nästa möte
Den 23 april 2012 kl 18.00.
Plats: Tallebryggans båtklubbs lokal.
§ 10
Mötets avslutande
_____

Sign

Sign

Sign

