Båtrådet

Blad

2012-04-24

1

Sammanträdesprotokoll

§ 11 Mötets öppnande
§ 12 Dagordning
§ 13 Val av sekreterare
§ 14 Val av justeringsperson
§ 15 Föregående protokoll
§ 16 Information
§ 17 Uppföljning av ärenden
§ 18 Övrigt
§ 19 Nästa möte
§ 20 Mötets avslutande

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

Sign

Båtrådet

Sammanträdesdatum

Blad

2012-04-24

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Tallebryggans klubblokal
tisdagen den 24 april 2012 18.00 – 20.50

Närvarande

Ordförande/
tillika sekreterare
Lars-Göran Forss (M)
vice ordf
Patrik Andersson (S)
Lars Larsson
Bo Jönsson
Lars-Håkan Winkler
Lars-Erik Blomqvist
Lars Ronnje

Tjänstemän

Tekniker

Jörgen Johansson

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
Tallebryggans Båtklubb
Sunna Båtklubb Lorensberg
Trummenäs Båtklubb
Lyckeby Båtklubb
Karlskrona
Motorbåtssällskap
Hamnavdelningen

Utses att justera

Lars-Håkan Winkler

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Ordförande/
Sekreterare

……………………………………..
Lars-Göran Forss

Justerare

……………………………………
Lars-Håkan Winkler
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§ 11
Mötets öppnande
Ordförande Lars-Göran Forss (M) öppnar dagens möte.
§ 12
Dagordning
Utsänd dagordning godkänns.
§ 13
Val av sekreterare
Vid Mariette Karlssons frånvaro valdes Lars-Göran Forss till
sekreterare.
§ 14
Val av justeringsperson
Lars-Håkan Winkler utses att justera dagens protokoll.
§ 15
Föregående protokoll är godkänt och justerat.
§ 16
Information
Jörgen J redogjorde för hamnavdelningens utförda jobb under
vintern/våren;
- Montering av Y-bommar på Tallholmens bryggor.
- Montering av två nya flytbryggor med Y-bommar vid Åslätten
Nättraby.
- Vid Tyska bryggargården skall en betongbrygga läggas ut med
Y-bommar.
- Upphandling av Y-bommar har hamnat hos Förvaltningsrätten,
vilket innebär att Y-bommar, 60 st, till brygga vid Scandic Hotell
senareläggs tills efter beslut.

§ 17 Uppföljning av ärenden
- Policy båtar på kommunens mark: tekniska förvaltningen (TF) har
ansökt om detaljplaneändring samt bygglov för sju uppläggningsplatser
för små båtar (max total höjd på 1,5 m).
- Gräsviks BK ansöker om detaljplaneändring samt bygglov för
bryggor vid Gräsvik.

§ 17 forts.
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§ 17 forts.
-Marinens BK (MBK) etablerar sig nu på Hattholmen mellan träbryggan
och oljepiren. MBK behöver inte ta sedimentprover eftersom Karlskrona
kommun följer provtagningsprogrammet.
- Arkipelag Blekinge; Ordföranden har lämnat in ett förslag om en
stiftelse som skall verka för underhåll av mulltoor, bryggor, förtöjningsplatser, grillplatser, soptömning mm inom Arkipelagens område.
Respektive kommun och länsstyrelsen samordnar ekonomin samt att
exempelvis båtklubbar/medlemmar betalar en mindre summa i
medlemsavgift/år för driften av stiftelsen.
- Gästhamnen belastar inte skattekollektivet fr o m 2012.
- Gästhamnen kommer 2012 att drivas av Karlskrona Handel & Service,
Johan Rennemark.
- Brohålan fri höjd; Skyltar är klara att sättas ut.
- Hasslöbron öppningstider; Transportstyrelsen har uppmärksammats
på behov av annonsering av öppningstider, telefon nummer samt att
bron inte öppnas vid vindstyrka över 20 m/s.
Kamera övervakas vid öppningstiderna.
- Belysning Lorentsberg; Affärsverken meddelades under vintern, men
ingen åtgärd är genomförd.
- Håll Sverige Rent, Kusträddarna är ett projekt där man vill få båtlivet
att hjälpa till med att rensa skräp från våra stränder/öar. Ordföranden har
mailat och meddelat att Karlskrona Kommun redan gör detta sedan 2007.
Bestämdes att städdagen skall genomföras den 8 september 2012.
Däremot så genomför Lyckeby BK sin städdag redan den19 maj.
TF bistår med containers och säckar på plats enligt överenskommelse.
- Nya taxor: Hamnchefen Anders Jonsson genomlyser befintliga taxor
för samtliga båtplatser mm inom kommunen.
- Tömning av spillolja; Ragnsells vill ha in en föranmälan. Jörgen J kollar
med Ragnsells hur administrationen ska vara och mailar ut underlag till
respektive klubb.
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§ 17 forts.

- Kajer Trummenäs; Den långa kajbalken har underminerats och håller
på att falla ut i hamnen. Den sätter sig ca 5 mm/år. Att åtgärda detta är ett
mycket stort jobb, därför vill TF återkomma. Hamnens arrende går ut
2022.

- Tallebryggans BK; Man har inget avtal efter hösten med Karlskrona
kommun. Man avser att skicka en skrivelse till TF med frågor avseende
framtiden samt en förlängning av avtalet.
§ 18
Övrigt
- TF väntar nu på att byggrätterna skall bli klara. Då kan det bestämmas
var serviceutrymmena för gästhamnen skall vara. Hamnkontoret kommer
att byggas på “klaffen” under hösten/vintern
2012-2013.
- Taxan om 400 kr/båtplats i avtalen, diskuterades om den skall ingå i ett
långsiktigt avtal.
- Avtalet med Båtsam bör sägas upp och respektive klubb tecknar egna
avtal.
- Behovet av båtuppläggningsplatser ökar nu kraftigt, framförallt för
djupgående segelbåtar.
- Ny taxa på förslag, månadstaxa.
- Inga övriga frågor.

§ 19
Nästa möte
Nästa möte är 14/8 kl. 18.00. Patrik Andersson kallar till och leder mötet.

§ 20
Mötets avslutande
_____
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