Sturkö den 30 mars 2011

Nulägesbeskrivning rörande Hamngruppsdiskussioner.
















Vandrarhemsdiskussionerna ligger för närvarande lågt och kommunen avvaktar vidare
kontakter i ärendet.
Enligt besked från Karlskrona kommuns C-A Ottosson, Näringslivskontoret, så är det nu klart
att de fyra äldsta sorteringsverken ska tas bort genom kommunens försorg. Bengt
Fredrikssons sorteringsverk blir kvar i hamnen.
Även anslagstavlan vid nedfarten till bryggan ska göras om och placeras i anslutning till den
befintliga toaletten/miljöstationen.
Röjning och klippning av gräsytor ska genomföras av arbetsmarknadsgrupp inom kommunen
som även ska fixa till anslagstavlan.
Sanda kapell vill bygga hall på plintar för att malla upp och tillverka båtkapell, platsen för den
saknade sjöboden plus eventuellt någon mer sjöbod som ägs av kommunen kan komma att
tas i anspråk för detta. Bygglovsdiskussioner mellan Conny Svensson och kommunen pågår.
Frysvagnen som vi blivit lovade att få bort, ska eventuellt ersättas med en kylhall.
Bygglovsdiskussioner mellan Bengt Fredriksson och kommunen pågår.
Asfaltering av backen ner på bryggan finns inte med i årets budget och kommer förmodligen
att tas upp till diskussioner för nästa års budget. C-A Ottosson driver frågan.
Pendelbåtstrafiken fanns ej med i antaget bud för årets skärgårdstrafik.
Diskussioner pågår inom kommunen om huruvida krav ska ställas om att båt på båtplats ska
kunna förflytta sig för egen maskin in och ut ur hamnarna för att få bort spökskepp.
Två intressenter har anmält intresse av att eventuellt bygga båt-hall/-hotell vid Ekenabben.
Diskussioner pågår med kommunen.
22/3 var Sturkö Båtsällskaps ordförande, Nils-Göran och undertecknad, som representant för
hamngruppen, hos hamnchefen Christer Hoff för en diskussion om båtklubbens eventuella
framtida roll avseende viss drift av Sandahamnen. Detta på önskan från C-A Ottosson som
framfört att han gärna såg att klubben fick ett engagemang. N-G framförde då att man inte
var intresserade av att enbart ta sig an ett enskilt uppdrag som att inkassera gästplatsavgifter
utan att man var intresserade av att ta ett större helhetsgrepp såsom att exempelvis
arrendera hela fritidsbåtsverksamheten i hamnen och därmed stå för driften.
Nytt datum för fortsatta diskussioner i ärendet är satt till den 28/4.
Nästa möte i gruppen planeras efter mötet med kommunen.
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