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PROTOKOLL

Båtrådet
Nr 4/ 2005
Tid: tisdag den 29 november klockan 17.00.
Plats: Stadshuset, kultur- och fritidskontoret, hus D, plan 4, rum 4161.
Närvarande:
Carl-Johan Gestrup
Bo Knutsson
Malin Ohlsson
Bengt Gärde
Olle Hult
Lars Tideström
Åke Nygren
Lars Östervall
Bengt Andersson
Erik Heribertson
Anne Gilbert
Samt adjungerad
Karin Hållberg

ordförande

kultur- och fritidschef
sekreterare
sakkunnig i ärendet beräkningsunderlag grundavg

Justering: Lars Östervall utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föredragningslista: KuF 2005:51

Protokoll04-2005

Ärenden

§ 4.01
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
Protokoll från båtrådets möte nr 3-2005 lades till handlingarna.

§ 4.02
REDOVISNING AV STATISTIK ÖVER ANTALET TILLDELADE
BRYGGPLATSER 2005
Statistikuppgifterna ska fr o m år 2005 insamlas och sammanställas via båtförbundet
(Lars Tideström). Klubbarnas uppgifter ska vara båtförbundet tillhanda 15 augusti
(sommarplatser) respektive 15 nov (vinterplatser). Efter sammanställning ska
uppgifterna lämnas till kultur- och fritidskontoret senast 15 sept respektive 15 dec.
•

Lars Tideström presenterade statistik över fördelning av sommarplatser. Av 403
sökande från båtkön kunde 97 båtägare beredas sommarplats under våren 2005.

§ 4.03
HAMNPLATSAVGIFTER FÖR PERIODEN 2006-2008
I enlighet med gällande huvudavtal har beräkningsunderlag framtagits för fastställande
av avgift för båtplatser (grundavgift) för perioden 2006 – 2008. Kapitalkostnader för
hittills verkställda investeringar samt planerade investeringar för ca 1,5 miljoner kronor
vardera åren 2006, 2007 och 2008 ligger till grund för beräkningen. Drift- och
underhållskostnader för åren 2003-2005 samt beräknade drift- och underhållskostnader
för kommande period inryms också i beräkningsunderlaget.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår med ovan nämnda beräkningar som underlag
en höjning av grundavgiften för perioden 2006-2008 från 480 kronor till 510 kronor per
tremeters bryggplats. Ärendet ska efter godkännande av båtrådet beslutas i kultur- och
fritidsnämnden den 7 december.
Arrendeavgifterna för samma period regleras med index från 213 kronor till 218 kronor
per uppläggningsplats under perioden 2006-2008.
•
•

Båtrådet förordar föreslagen grundavgift om 510 kronor per hamnplats och år under
perioden 2006 – 2008.
Efter beslut i nämnden meddelas båtklubbarna den fastställda grundavgiften via
skrivelse från kultur- och fritidskontoret. Första förfallodag är enligt avtal den 1
oktober 2006.

§ 4.04
ÖVRIG INFORMATION
a) Lägesrapporter pågående och avslutade arbeten
Anne Gilbert rapporterade från nyligen avslutade arbeten med renovering av
konsolbryggan vid Käppala båtklubb samt från pågående arbeten med H-bryggan vid
Breviks båtsällskap.
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§ 4.05
ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor togs upp.

§ 4.06
NÄSTA SAMMANTRÄDESDAG
Nästkommande sammanträde avhålls måndagen den 3 april klockan 17.00 i kultur- och
fritidskontorets sammanträdesrum.

Justering

Carl-Johan Gestrup
Ordförande

Anne Gilbert
Sekreterare

Lars Östervall
Båtförbundet
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