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Båtrådet

Plats och tid

Närvarande

Anmält frånvaro

Tjänstemän

Sekreterare

Utses att justera

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare
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Saltö fiskehamn.

Måndagen 2019-06-10 kl. 18,00-21,00

Ordförande
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Birger Wernersson (S)

Pia Pålsson (S)

L E Blomqvist

L Larsson

U  Sjöwall

B Jönsson

S Lundh

l Andersson

M  Hallén

Pelle Pettersson

J Hjortsberg

G J anrell

Jörgen Johansson

L  E  Blomqvist

Lars Larsson

Jörgen Johansson
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Birger Wrernervsson (S) /
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Drift och servicenämnden

Drift och servicenämnden

Båtsam/LBS

Båtsam/LBS

Båtsam/MBKC

Båtsam/ SBK

Båtsam/H BF

Båtsam/CVBK/KBS

Båtsam/TBK

Hamnchef

Drift och servicenämnden

Båtsam/ ABK

Tjänsteman, Hamnen
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Båtrådet 2019/371 1.3.1

Sammanträdesprotokoll

§  l

Mötets  öppnande
Ordförande Birger Wernersson (S) öppnar dagens möte.

§  2

Dagordning
Utsänd dagordning godkänns.

§  3

Val av sekreterare

Valdes LE Blomqvist

§  4

Val av justeringsperson
Lars Larsson, LBS

Jörgen Johansson, Hamnen

§ 5

Föregående protokoll

Föregående protokoll är godkänt och justerat.

Lades till handlingarna.

§ 6

Uppföljning frågor

l) Information om kommunens utredning om strategi för skärgårdshamnar/båtliv

(fullmäktigeuppdraget). (Plan för Karlskrona skärgårdshamnar).

Jörgen Johansson informerar om pågående arbete med_ fiillntzäktigeuppdraget Planför Karlskronas

skärgårdshamnctr. Förteckning över vilka hamnar som berörs biläggs protokollet.

Utredningen pågår. Arbetslistafianitas med bl.a. miljöirztressen, näringsliitsintressen, teknisk

beskriitning, lzamnintresseirz.  Då  Båtliv nämns i sammanhanget ställdesfirigan igen." "Var kommer

Batradet in som partner "? Önskemål om deltagande har anmälts tidigare av Båtsanz.  F  öres/ogs att

bjuda in kontmunens strateg/projektleclare Ola Sivärdlz till nästa Bátrâdföi'_vtterligare info.

2) Rosenholms Udde.

Planerasföi' att upplåta 3000/0'17] som uppställningsplats till båtarför t. ex. ideella_föreningar eller i
kom/mmal regi. Redog/ordes lzurzivida mark ska/l disponeras som allmän platsmark alt

lnarters/nark. Likaså påtalades attförtojizingsplats bör tillåtasföi' privat båt i samband med

upptagning. Diskuterades huruvida spa/platta skall kunna nyttjas av bådeföretag 0 privata

etablerade på området. Dock bör komnmncil tillsyn av anläggningen til/ätas. Nuvarandefinizs

Vveranbätsklzibben lokaliserade i området dock med .izmånadersavtal som bör tidsmässigt utökas.

3) Aktuellt läge gällande bokningsläget.

1  clagslâigetrfinzzs  23  0  st obokade platser inom ltonununen, totaltfinizs l 950 platser som komnzunen

administrerar.
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Allmän  diskussion om bryggplatser där Båtsam tycker det /tännsfel att underskott i Gästhamnen

täcks upp av bryggplatsavgi/terna dä_ fler intressenter, typ turistnäring och näringslivet borde vara

delaktiga.

4) Brottsförebyggande arbete, fritidsbåtplatser och uppläggningsplatser.

Konstaterades att brottsförebvggande åtgärder har historiskt (il/tidförekomnzit inom kommunens

bátklubbar, mer eller mindre. Dock med begränsad hjälp i/ifzn konzmznten i _flerafa/I.

L Franzén I'eu'0gf0ru'efiir Lung(')'.s' balk/ubburs "T13'gg/1eI.s'\'undring "inbjudita var konmtiinens'

séikerhetsansvcirigA Wiklander samt Reprfi". Polisen. (Polisen anmäldeförhinder). Ötnsesidigt

utbyte av synpunkter skedde men uppfattades att inga direkta konkreta åtgärder stod attfå. Rådet

som gavs var att "se till sit! eget hus Dialogen mellan /\'0l11I71llI1 0 berörda kommer attfortgå samt

meddelades att Båtsam vill ad/ungeras i BRÅ i särskildafall som rör Båtlivet inom kommunen.

Tipsades om att F elanmäla via kommunens hemsida.

5) Båtrådets uppdrag 0 former.

Tidigare handlingar i ämnet biläiggs protokollet.

§  7

Nya frågeställningar
l) Diskuterades "Rådighetsbegreppet" mera allmänt där  i  vissa fall att föreningar stupar.

Båtsam vill ha en öppen diskussion med kommen när det ev. inträffar.

§ 8
Övrigt

Meddelades att  3  st tlytbryggor kommer att läggas ut i Borgmästaregatans förlängning.

Lyckeby BS  meddelade att planenlig å-rensning genomförts med kommunalt bistånd.

Magnus Hallén aktualiserar att det råder oklarhet om Småbåtshamnen och båtklubben  i  Trummenäs

och att det är angeläget med dialog mellan klubben och kommunen beträffande hamnens framtid

och båtklubbens roll.

TBK har fått rådet att själva hyra hamnanläggningen direkt av markägama då kommunen inte

kommer att ha rådighet över anläggningen vid motsv. förfarande.

J  Johansson svarade att frågan kommer att behandlas "högre upp" i Kommunens organisation.

Detta eftersom inte är klargjort vilken/vilka verksamheter som kan tänkas behöva tillgång till hamn i

området. Svaret som Magnus TBK fick var att, sett till dagens situation. så behöver inte kommunen

vara mellanhaitd mellan  2  arrendatorer utan ska det enbart vara föreningsdrixieii fiitidsbåtverksamhet

i Trummenäs hamn. så kan TBK arrendera direkt av fastighetsägama.

Latrintlotten kommer att läggas ut vid Hasslö kommande säsong.

F(›'re.s'l0<>.s' att via "Fe/m1Inc'i/cm "ru  7 mrtera )ri›hlemel.
(N

§9

Nästa möte

Prel. sattes den  16  sept  2019.  Bcslutades inbjuda strateg/pro/ciktledare Ola Swärdh.
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§10

Mötets  avslutande

Ordf. förklarade mötet för avslutat.
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Följande hamnar/anläggningar omfattas av skärgårdshamnutredningen:

Aspö, Djupvik

Aspö, Lökanabben

Hasslö, Garpahamnen

Hasslö, Hallahamnen

Hasslö, Hornbryggan

Hasslö, Näsbryggan

Kristianopel

Sandhamn

Stenshamn

Sturkö, Bredavik

Sturkö, Ekenabben

Sturkö, Sanda

Tjurkö, Herrgården

Torhamn

Ungskär

Hamnar/anläggningar som ej ägs av Karlskrona kommun

Inlängan

Långören

Senoren, Brofästet

Senoren, Ekenäs

Trummenäs

Yttre park
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Övriga hamnar/anIäggningar-kommersiella  hamnar

Handelshamnen

Saltö fiskhamn

Verkö

Övriga hamnar/anläggningar-fritidsbåtverksamhet-vinteruppläggningsplatser

Lorentsberg

Nättraby-Tallholmen/Ãslätten

Rosenholms udde



Obokade båtplatser 20190610

Hamn/område

Björkholmskajen

Borgmästarekajen

Bredavik

Bryggeriet

Ekenabben

Ekholmen

Garpahamnen

Gräsvik

Hallahamnen

Kristianopel

Lyckebyån

Långö

Näsbryggan

Pantarholmskajen

Saltösund

Sanda

Sandhamn

Senoren

Stadsmarinan

Stenshamn

Studentviken

Stumholmen

Sågviken

Tallholmen

Ungskär

Uttorp

Wrängö

Verkö

Äslätten

Obokade båtplatser
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