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$ 1 Motets oppnande

§ 2 Dagordning

§ 3 Val av sekr eterare

§ 4 Val av justeringsperson

$ 5 Foregaende protokoll

§ 6 Uppfoljning av frågor

Aktuellt lage betraffande tillgangen till batplatser, koer, utbyggnad etc
Kommunens utbyggnad av bryggplatser runt om i kommunen och tillgången till platser for
vinterforvaring av fritidsbåtar : Hur ser balansen ut?
Tj ansteman fran DSF-V AHamninformerar. Bilaggs protokollet.
565 st i ko, ca 400st efter sasong, aven de som vill byta plats ar med i <lessa siffror. Attraktiva
platser, langa koer. God tillgång med platser for mindre båtar.
Båtsam tillskriver anslutna klubbar och samlar in uppgifter om lediga platser, både i sj on o på land.
Vid kommande sanering av Hattholmsområdet kommer inte rampen vid Heliumvagen paverkas.
§ 7 Nya fr agestallningar

Behovet av muddring, framst utanfor Salto varv.
Meddelat tidigare men nu overlamn ades sj omatni ngskarta med aktuella/fårska dj upkurvor. Dåligt
flode av vattnet kan konstateras.
(Kommunala avgifter for inspektion av hamnar och uppdragningsplatser. V ad galler?
Vilka miljoambitioner har kommunen gallande dessa anlaggnin gar.
Tj ansteman från Milj o-samhallsbyggnadsforvaltningen informerar).
Marie Karlsson informerade om kommunens miljoinspektioner och tillsynsavgifter. Under
diskussionen framkom bland annat foljande synpunkt er och forslag från Båtsarns representanter :
Bra att kommunen har en gallande Tillsynsplan men planen behover komp letteras med ett
tillsynsprogram som beskriver omfattning, tid och avgifter for tillsynsbesok sa att båtklubbarna kan
laggen en plan och budget utifrån derma for sin miljoatgarder.
Vidare anser man att taxan ar orimligt hog for klubbarna som har en bra egenkontroll. Miljotil lsynen
av småbåtshamnam a br overhuvudtaget vara mera inriktad på egenkontroll kombinerat med
rådgivning.
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Deltagarna enades om att milj otillsynen av batklubbarnas anlaggningar/verksamhet och tax.an
behover folj as upp med ytterligare samråd. Båtsams representanter foreslar darfor att kommunen
(milj o- och samhallsbyggnadsforvaltni ngen) kallar en mindre grupp m ed båtklubbsrepresentanter
via Båtsam.
.Maries underlag bilaggs proto kollet.

§ 8 Ovrigt
Batbottentvatt finn s nu på Salto varv vid upptagning av båtar placerade dar.
Kommunen har inte f r narvarande planer att inforskaffa motsv.
Påpekades att staketet vid Lorentsberg ar i behov av reparation.
Forra protokollet tillfordes Jorgen Johansson som j usteringsman.
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Nasta mote

Prel. 3 1/5 2022
§ 10 Motets avslutande
Forklarades avslutat kl 2030.
Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 5/4 2022 kl. 18,00
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Drift och servicenamnden
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DSF/hamnavd
D SF/hamnavd
Båtsam/LBS
Batsam/LBS
Båtsam/PBK
Båtsam/ABK
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