
Möte 19-05-20 i Halmstads Segelsällskap 
Mötessekreterare, Marie Karlsson 

 

Deltagare 
Skallkrokens BS Haverdal (SK)Lennart Simonsson ordf., Dan Sundin styrelseledamot 

Grötviks SS (GSS) Sven Palmkvist ordf., Johan Sölve sekr. 

BK Najaden (BKN) Patrik Wernersson ordf, Herje Cristophs, styrelseledamot o hamnvärd 

Halmstads SS (HSS) Marie Karlsson ordf, Johan Thein styrelseledamot 

 

 

Bakgrund 
Det finns många gemensamma frågor i nutid och framtid som klubbarna känner kan drivas med 

större kraft om vi arbetar tillsammans.  

 

Sammanställning av verksamhetens omfattning 2018 

Klubb Medlemmar Båtplatser Gästdygn båt Gästdygn husbil 

SK 206 140 190 1290 

GSS 600 360 300 1300 

BKN 170 103 800  

HSS 640 225 168 1882 

Totalt  1616 828 1458 4472 

 

Varje gästdygn i båt och husbil är minst två besökare i snitt så totalt är det, 11860 besöksdygn. 

  

Det finns även andra båtplatser i kommunen 

Kommunen har cirka 150 platser 

Halmstad Motorbåtsklubb har uppskattningsvis 40 platser 

Det tillkommer också de båtar som står på trailer och sjösätts vid varje användande   

 

Framförallt HSS har sportaktiviteter inom segling med kappseglingar och seglarskola. 

HaverdalsStrand Segelsällskap bedriver också seglarskola. 

 

Sjömack 
Trots att kommunen lovat att behålla nuvarande sjömack i år och nästa år flytta macken till andra 

sidan Nissan revs pumpen och betalstationen den 29 april. Trots många påstötningar till politiker, 

samhällsbyggnadskontoret och teknik o Fritid har inget positivt hänt i ärendet.  

 

Argument för Sjömack 

 Gynnar marina livet i Halmstad 

 Miljömässigt klart olämpligt att forsla bränsle i bilar och på släp, utsläppsrisker vid fyllning 

med dunk, brandrisk vid hantering av bensin, skapar onödiga båtturer till tex Båstad för att 

tanka 

 Gynnar besöksnäringen, risk för stort tapp i gästbåtsnätter och badwill eftersom det står i 

gästhamnguider, mm att det finns bränsle att tillgå 

  



Beslut 

BKN tar ledningen i ”Sjömack 2019” med mål att sätta igång befintlig mack så snart som möjligt,  

 

HSS tar ledningen i ”Sjömack 2020” med mål att en ny mack finns på plats på andra sidan Nissan 

innan säsongen 2020 startar. 

 

Bägge projekten stöttas av övriga klubbar som också bidrar vid behov. Information skickas löpande 

till övriga klubbar så att alla kan informera sina medlemmar. 

 

Skrivelse till kommunen 
Det finns ett antal frågor som behöver diskuteras och planeras i samarbete mellan kommun och 

båtklubbar. För att belysa vad vi önskar skall en gemensam skrivelse skickas till kommunstyrelsen. 

Johan Thein skapar ett utkast som övriga fyller på efterhand. Målet är att skrivelsen skickas in till 

kommunen 30/6. Ordförande är kontaktpersoner. 

 

Vi skall trycka på att vi vill se ett samarbete med kontinuerliga kontakter genom möten och 

kontaktpersoner.  

 

Frågor är tex 

Hur viktig är den ”marina miljön” för Halmstads kommun för besöksnäring och attraktionskraft 

Diskutera och bygga vidare på den småbåtshamnsutredning som gjordes för ett antal år sedan 

Kontrakt (arrenden, tillstånd, mm) 

Vad händer vid ev brobyggen, hur skapas nya platser för de som förloras? 

Förstärkning av pirar 

Vinterförvaring inomhus – BKN nuvarande platser är under ”rivningskontrakt”, det är ett allt större 

intresse av att förvara båtar inomhus 

 

Gästplatsavgifter mellan klubbarna 
Beslut att gästande båtar mellan klubbarna betalar 50 kr per natt (max 3 nätter i sträck), sedan 

normal taxa.  

 

Spolplatta 
GSS, SK och HSS har spolplattor. Vi kommer att utbyta information kring kostnader för tömning som 

verkar variera mellan några tusenlappar till långt över 10 000 kr. 

 

Hamnkaptener 
Alla uppmuntrar kontakt mellan klubbarnas hamnkaptener, det är bra med utbyte. 

 

Information 
Beslöts att ordförande i respektive klubb är kontaktperson och dessa distribuerar information inom 

sina klubbar. Detta för att undvika långa och olika maillistor för olika ärenden. 

 

Nästa möte 
Nytt möte i höst, Marie sammankallande. Tidpunkt, om vi får ett möte med kommunen under hösten 

skall vi träffas före detta möte. Annars i slutet av september/början oktober. 

 

  


