Hamngruppen

Rapport 5 från Hamngruppen.
Syfte:
Syftet med vårt arbete är att lämna synpunkter på framtida användning och utformning av hamnarna
på Sturkö. Dessa synpunkter läggs fram och ska ses som en del i våra påtryckningarna till Karlskrona
kommun för en positiv utveckling av Sturkö. Detta i sin helhet är ämnat till att öka intresset för att få
fler att bosätta sig permanent på ön.
Vårt uppdrag:
Vår uppgift består i att diskutera fram förslag på hur hamnar och båtplatser bör exploateras och
utnyttjas på Sturkö. Diskussionerna berör tidsmässigt nutid och tiden inom tänkt Översiktsplans
aktualitet. Arbetet fokuseras på de hamnar och båtplatser som tillhandahålls av Karlskrona kommun
för fiske- och fritidsbåtsplatser på Sturkö i nuläget. Vi diskuterar även förslag på alternativa platser
för en utvidgning av antalet fritidsbåtsplatser, nu såväl som i framtiden vilket då även kan beröra
privata markområden. Tjurköbrons uppdatering med en höjning till samma segelfria höjd som
Skällöbron har också varit med i dessa diskussioner. Detta för att öka exploateringsintresset rörande
Ekenabbens hamn.
Gruppmedlemmar:
- Lars Gustafson, ordförande i Sturkö Båtsällskap, telefon 0705-169948.
- Göte Dahlström, Sanda, medlem i Sturkö Båtsällskap, telefon 429 94.
- Bengt Fredriksson, Sanda, fiskare med båtar i Ekenabben och Sanda, telefon 423 13.
- Paul Andersson, Hålevik, fiskare med båt i Ekenabben, telefon 420 67.
- Jörgen Andersson, Sanda, fritidsbåtsinnehavare med båt i Sanda, telefon 424 07.
- Johnny Eriksson, Ekenabben, ägare till Johnnys Bil & Plåt, telefon 428 57.
- Nils-Göran Johannison, Sanda, medlem i Sturkö Båtsällskap, telefon 428 40.
- Ove Nilsson, Ekenabben, tillsynsman i Ekenabbens hamn, telefon 427 10.
- Erland Stenbrott, Sanda, egen företagare, telefon 427 67.
- Conny Svensson, Sanda, egen företagare med båtanknytning, telefon 420 20.
- Mats Wiktor, Sanda, fd. kioskägare och hamnavgiftskollektör i Sandahamnen.
- Roger Fredriksson, fiskare med båt i både Sandahamnen och Ekenabben.
- Björn Holgersson, konsult som har sitt företag i Sanda och är medlem i båtklubben, telefon
0708-442761.
- Jan-Anders Månsson, Sanda, båtintresserad Sturköbo, telefon 814 61, sammankallande och
sekreterare i gruppen.
Närvarande på mötet i Sandahamnen den 9/6 2012:
- Nils-Göran Johannisson
- Björn Holgersson
- Roger Fredriksson
- Erland Stenbrott
- Ove Nilsson
- Jan-Anders Månsson
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Nulägesbeskrivning.
- Kommunen har, genom Carl-Axel Ottosson på möte i Samhällsföreningens regi under maj
månad, omtalat att en ombildning av fastigheterna med ägarandelar i Sandahamnen håller
på att ombildas till en fastighet. Detta har överklagats av någon av dessa andelsägare och
denna fas av ombildandet är under arbete.
- En undersökning av Sandahamnens skick skulle i samma tidsrymd genomföras av dykare för
att säkerställa att ett överlåtande av driften till Sturkö Båtsällskap ska kunna realiseras. Om
detta genomförts är i nuläget inte klart.
- Två stycken av fem sillsorteringsverk har transporterats bort genom kommunens försorg, de
ägdes av Ove Norlin och Gert Fredriksson. Innan dess hade Berndt Fredriksson (Rogers far)
själv verkställt borttagandet av sitt eget verk.
- Kvar i hamnen är Mikael Fredrikssons, han har lovat att detta skulle tas bort innan
båtsäsongen kom igång men detta har inte gjorts.
- Bengt Fredrikssons verk står också kvar på kajen utan åtgärd från vare sig Bengt själv eller
kommunen. Om byggnation av kylrum kommer till stånd i hamnen kan ju detta ses som en
del i den framtida verksamhet, till dess borde det kunna placeras på annan plats i hamnen.
- De två sjöbodar som står söder om uppfarten till Gert Fredrikssons fastighet, skulle också
åtgärdats innan säsongens start. Dessa står kvar utan åtgärd från kommunens ansvarige,
hamnkapten Carleman, som enligt Carl-Axel Ottosson fått i uppdrag att se till att de kommer
bort.
- Den sjöbod som stått fallfärdig och oanvänd, som tidigare ägdes av sjökapten i kommunens
tjänst för båttrafik i östra skärgården. Har numera övertagits av kommunens hamnkapten
Carleman för renovering innan början av innevarande båtsäsong. Renovering har nu
blygsamt påbörjats av en tredjedel av boden och arbetet verkar ha avstannat i olika
skeenden. Ett ifrågasättande av metoden för renoveringsarbetet bör framföras.
- Skyltar med regelverk för ordning och användande av hamnområdet som kommunen lovade
att sätta upp vid infarterna till Sandahamnen, lyser med sin frånvaro. Trots förslag på
utformning och innehåll från oss.
- Kylvagnen, som ägs av Bengt Fredriksson, står kvar orörd, vid påtalande om detta erhålls
beskedet att Bengt ställer som villkor att få bygga kylrum på samma plats. På fråga om
bygglov begärts är svaret NEJ. Carl-Axel Ottosson sa vid senaste samtalet att han ska ha ett
samtal med Bengt, därefter har ingen kontakt hållits. Gruppen har inget emot att Bengt får
bygga kylrum i hamnen, tvärtom, men detta bör ske i samråd med kommunen och eventuellt
framtida driftsansvariga av hamnen för att få till ett optimalt nyttjande av ytorna.
- Kommunen har lämnat in ansökan om EU-medel (1,5Mkr) för att anställa projektledare för
utvecklandet av hamnverksamheten i kommunen. Enligt Carl-Axel Ottosson räknar man med
besked under juni månad 2012. I första hand ska den centrala gästhamnen och Utklippan
prioriteras enligt Oxford Researchs rekommendationer.
- Kiosk- och caféverksamheten verkar nedlagt och kiosken är borttagen från bryggan.
- Eventuell vandrarhemsverksamhet verkar heller inte längre vara aktuell.
- Pendelbåtstrafik verkar inte ha kommit med i upphandlingen i år heller! Det är ingen i vår
grupp som vet något eller har erhållit information om detta.
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Hur går vi vidare?
- Lars Gustafson, ordförande i båtsällskapet, svarar efter mötet per telefon att Sturkö
Båtsällskap fortfarande är synnerligen intresserade av ett driftsövertagande av
Sandahamnen. Sällskapet väntar på besked från kommunens ansvariga.
- Björn Holgersson har för något år sedan vidtalat ,en på ön boende planarkitekt, om att
intresse föreligger från båtklubbens sida, att få hjälp med ett planförslag rörande först och
främst Sandahamnens framtida utformning. Björn aktualiserar frågan igen för ett snart möte
där båtklubbens medlemmar och hamngruppens ledamöter får framföra önskemål som ska
tillfredställas i framtagandet av förslaget. En översiktsplan rörande Sandahamnen och dess
framtida utformning, bör enligt Björn tas fram innan båtklubben kan gå vidare med ett
övertagande så att man säkerställer att man kan bedriva en vettig verksamhet. Detta förslag
kan sedan presenteras för kommunens ansvariga för vidare handläggning. Björn tar kontakt
för överenskommelse om mötestid efter kontakt med planarkitekten.
- Denna skrivelse ska enligt de närvarande skickas till Karlskrona kommuns Hamnchef,
Näringslivsenhetens Carl-Axel Ottosson och gruppens medlemmar.
Sändlista:
- Hamnchef Anders Johnsson
- Näringslivschef Carl-Axel Ottosson
- Ordföranden i Sturkö Samhällsförening, Göran Hallström
- Hamngruppens medlemmar
Sturkö den 9 juni 2012

Jan-Anders Månsson
Jan-Anders Månsson
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