Referat
Referat af brugerrådsmøde med Svaneke havn den 3. november 2016
kl. 16.00-17:30. Mødet blev afholdt på Svaneke havnekontor.
Inviterede:
Svaneke Sejlklub v/Jens Skov
Erhvervet på havnen v/Kim Rømer
Erhvervsfiskerne v/Claus Stenmann Hansen
Fællesrådet v/Jesper Vigel
Bomlauget v/Jens Kofod
Byforeningen Svanekes Venner v/Eigil V. Jensen
Havnekoordinator Jakob Jensen
Havnefoged Jan Ole Elleby
Havneadministrator Ea Krogstrup (referent)
Fraværende:
Leder af erhverv Palle K. Tourell
Leder af plan og projekter Martin Petersen

1.

Godkendelse af dagsorden
Ref.
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Ajourføring af adresseliste for repræsentanter og medlemskab af
rådet
Ref.
Listen blev ajourført.

3.

Næste mødedato
Forslag:
Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 16:00
Ref.
Forslaget blev godkendt.
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4.

Statistik for sæsonen 2016
Udviklingen i antallet af gæstesejlere på Bornholm følger heldigvis ikke
landsgennemsnittet, hvor man har oplevet en tilbagegang. I de kommunale havne på Bornholm kan vi samlet set konstateret en fremgang i antal gæstesejlere på hele 6 % fra 2015 til 2016, hvilket er en fortsættelse af
den gode udvikling på 2 % fra 2014 til 2015.
Generelt kan man se, at gæstesejlernes både bliver længere og længere –
og derfor udløser en højere indtægt, så den reelle fremgang for de kommunale havne samlet set er 21 %.
For Svaneke havn er der sket en antalsmæssig nedgang i antal overnatninger på 5 % sammenlignet med sidste år, men tager man størrelsen af
bådene i betragtning, er der tale om en indtægtsmæssig fremgang på 8 %.
Ref.
Årsagen til den generelle stigning i antal gæstesejlere på Bornholm og
nedgangen i samme for Svaneke havn blev drøftet. Der var enighed om,
at det er svært at sige, hvad udviklingen skyldes, men forhold som vejret
og mediedækningen er mulige årsager. Jakob Jensen nævnte, at vi igen i
2017 planlægger at annoncere i Bådnyt og presse på for at de gode historier om havnene rammer pressen. Brugerne efterspurgte muligheden for
at spørge havnens gæster om, hvorfor de har valgt Bornholm/Svaneke
havn, men med de eksisterende ressourcer er det ikke muligt at iværksætte en større undersøgelse af forholdene.
Jakob Jensen orienterede om, at kommunens IT-afdeling har investeret i
bedre WIFI på alle de kommunale havne, hvorfor man kan forvente et
højere serviceniveau på dette område fremover.
Brugerne fremførte kritik af de eksisterende toilet- og badeforhold. Faciliteterne mangler både kapacitet og kvalitet, og rengøringsniveau er utilfredsstillende. Jakob Jensen kunne berette, at havnen pt. er i dialog med
det såkaldte cykelvejsprojekt om, hvor vidt nogle af toiletterne på ruten
kunne placeres på/ved Svaneke havn. Havnen vil desuden indtænke behovet i oplægget til den kommende prioritering af anlægsmidler. Hvad
angår rengøringsniveauet, så overvejer havnen pt. modellen på alle de
kommunale havne.
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5.

Budget 2017
Puljen til anlægsprioriteringer på havnene 2017 lyder på ca. 2 mio. kr.
Derudover er der i budgetforliget 2017 afsat 310.000 kr. til Aktivitetsområde i og omkring Tejn havn.
Nettobudgettet til drift af de kommunale havne lyder uændret i 2017 på
2,6 mio. kr. og er alene fremskrevet med pris- og lønreguleringen.
Ref.
Brugerne spurgte ind til, hvor vidt anlægspuljen også vedrører de private
havne. Jakob Jensen redegjorde for, at anlægsmidlerne kan bruges til de
private havne, men udelukkende til sikringsaktiviteter.

6.

Forslag til vedligeholdelse og anlæg 2017
Teknik og Miljøudvalget har besluttet, at brugerne hvert år efter vedtagelsen af budgettet skal høres, så deres ønsker kan indgå i prioriteringen
af midler det kommende år. Eventuelle forslag bedes fremsendt til
Ea.Krogstrup@brk.dk inden mødet, så alle mødedeltagerne har mulighed for at forholde sig til forslagene inden mødet.
Indkomne forslag fra Svanekes Venner:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Genetablering af Østre kaj som den var før 1960
Genetablering af havnekranen
Genetablering af de mange oprindelige granitpullerter
Udbedring af fuger i mure, kajer og bolværker
Udskiftning af vaterlister
Genetablering af den tidligere bedding/slæbested i det nordvestre hjørne af inderhavnen
g. Opmaling af to krydsede Dannebrogsflag på porten på den
tidligere redningsstation på Gruset
h. Fjernelse af den tynde asfaltbelægning ovenpå Chausses/brostensbelægninger på havnekajerne
i. Udskiftning af betonstøttemuren i forlængelse af Karamelleriet med en granitstøttemur af sten som dem, der er brugt som
støttemur langs Havnebryggen ud for Hotel Østersøen
j. Etablering af flere offentlige toiletter (særligt behov om
sommeren)
k. Etablering af cykelparkering, evt. ved muren på havnen ud
for Havnebakken
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l.

Opsætning af informationstavler om skibsbygning på Bornholm ved Svanen.

Ref.
Svanekes Venner gennemgik de enkelte forslag. Det blev besluttet at
nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Svanekes Venner, Svaneke Fællesråd, Sejlklubben samt havnen, der hurtigst muligt vil mødes og vurdere hvilke projekter der er egnede til fondsansøgninger, hvilke der kan
lægges ind i det planlagte klimasikringsprojekt, m.m.
7.

Anlægsprojekter 2016 på Svaneke Havn
Anlægsbevillingen på 120.000 kr. til opsætning af Barken Svanen er anvendt og projektet er afsluttet i oktober 2016.
Anlægsbevillingen på 438.044 kr. til forbedring af sikkerheden på de
kommunale havne er taget i brug og der er etableret armgangstorv på alle relevante kajstrækninger i Hasle havn. Projektet er sat i gang i de andre
kommunale havne og forventes afsluttet i 2016.
Ref.
Jakob redegjorde for sikkerhedsprojektet, der skal være afsluttet inden
udgangen af 2016. Brugerne blev opfordret til at overveje, hvor vidt man
kan vente på, at TRYG-fonden er klar til at levere gratis redningsstiger,
eller om man ønsker at søge anlægsmidler til indkøb af stiger et andet
sted.
Sejlklubben orienterede om, at man har ansøgt om anskaffelse af en
hjertestarter, der planlægges opsat i rummet med serviceautomaten. Jakob Jensen bekræftede, at kommunen gerne vil afholde driftsudgifterne
til automaten fremadrettet.

8.

Affaldshåndtering
Havnen er i øjeblikket i gang med at udarbejde nye affaldsplaner for alle
de kommunale havne. Når planerne ligger klar, vil de blive sendt i høring
hos brugerne af havnene samt andre relevante parter. Planerne skal efterfølgende godkendes af Miljøstyrelsen.
Til orientering kan det oplyses, at der i 2016 er afsat 52.000 kr. til udgifter til renovation på Svaneke havn.
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Fællesrådet ønsker en drøftelse af affaldscontainerne ved Havnekontoret, da rådet ikke mener, at det ser pænt ud (Fællesrådet)
Ref.
Brugerne efterlyste en mere organiseret ordning for olie- og kemikalieaffald. Jakob Jensen orienterede om den nye ordning, hvor denne type affald bortskaffe ved kontakt til havnefogeden, der straks transporterer affaldet til Tejn havn, der har de nødvendige oplagringsfaciliteter.
Brugerne udtrykte utilfredshed med, at affaldscontainerne er placeret på
pladsen foran havnekontoret. Det er blevet besluttet, at containerne skal
stå i hakket ved siden af bygningen, og Jan Ole Elleby vil sørge for, at de
bliver flyttet.
9.

Vild med Vand
Svaneke Sejlklub har tidligere udvist interesse for projektet Vild med
Vand – et projekt der er sat i søen af Foreningen af Lystbådehavne i
Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion med det formål at skabe oplevelser på vandet og i havnen for et bredt udsnit af den danske befolkning,
se evt. www.vildmedvand.dk. Kommunen vil gerne drøfte, om projektet
kunne have interesse for Svaneke havn.
Ref.
Sejlklubben laver et oplæg til Vild med Vand og sender det til Ea Krogstrup, der kan distribuere det til alle medlemmer af brugerrådet.
Brugerne efterspurgte arrangementet Fiskens Dag, der tidligere har været
en stor succes på havnen, men Claus Stenmann Hansen (erhvervsfiskerne) var ikke umiddelbart interesseret i at genoptage traditionen.

10. Status på flydebro til jollesejlere og på faste pladser til lystsejlere
(Svaneke Sejlklub)
Ref.
Havnen ønsker at få lavet en ny tegning på flydebroen med udgangspunkt i de flydeelementer, der er til rådighed fra Nørrekås, og planlægger
at søsætte projektet i løbet af foråret 2017.
Brugerne efterspurgte også en status på tildelingen af faste pladser og på
etableringen af agterfortøjninger i bassinerne. Særligt forholdene for er-
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hvervsfiskerne, der har brug for adgang til deres både med en truck, blev
drøftet. Det blev besluttet, at havnen udarbejder et kort, hvor af det
fremgår, at man for visse pladser ved henvendelse til havnefogeden kan
få fast adgang til håndtering af fiskeredskaber med truck. Tanken skal
desuden flyttes, så der er bedre mulighed for at påfylde olie.
11. Status på turistinformations placering på havnekontoret (Svanekes
Venner)
Ref.
Jakob Jensen kunne fortælle, at der først kommer svar fra turistinformationen i Allinge en gang i november måned. Men det er havnens ønske
at fortsætte med turistinformationen på havnekontoret, hvis det er muligt.
12. Busselskabernes p-forhold ved Gruset (Fællesrådet)
Ref.
Jakob Jensen orienterede om, at kommunens plan- og vejafdelinger pt.
er i gang med at kigge på parkeringsforholdene i Svaneke, og at de har
meldt, at der vil være nyt i sagen i løbet af en uges tid. Så snart havnen
har modtaget informationer fra arbejdsgruppen, sendes der besked til
brugerne.
13. Udvidelses af parkeringspladsen ved Gruset hen over det grønne
areal nedenfor Oluf Høst Gades nordlige ende (Fællesrådet)
Ref.
Jf. pkt. 12.
14. De offentlige toiletforhold ved havnekontoret (Fællesrådet)
Ref.
Jf. pkt. 4.
15. Projekt ”Vinterbadere” (Fællesrådet)
Ref.
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Jakob Jensen orienterede om, at han har været i dialog med vinterbaderne om deres planer, men at de fremsendte skitseforslag ikke havde taget
højde for vejrpåvirkninger på den ønskede placering, og at vinterbaderne
er blevet bedt om at komme med nogle mere detaljerede tegninger på
projektet.
16. Pop-up butikker på havnen (Fællesrådet)
Ref.
Jakob Jensen orienterede om, at den politiske holdning til emnet er, at
der pt. ikke skal være restriktioner på muligheden for at lave pop-up butikker. Havnen forsøger selvfølgelig at undlade at give tilladelse til aktiviteter, der generer erhvervsfiskerne på havnen.
17. Eventuelt
Ref.
Der planlægges havnefest den 7. og 8. juli 2017.

