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 Båtmässan 2017 

 Hamnföreningen 

informerar 

 Medlemsregister 

 

Intressanta länkar 
 
Hälleviks Båtklubbs 
hemsida. 
http://tinyurl.com/gvod6fu 
Sidan har fått en liten 

ansiktslyftning men kommer 
att förfinas under 2017 
 
Hälleviks Båtklubb på 
Facebook 
http://tinyurl.com/zwpaye3 

 
Hamnens dag 2016 
http://tinyurl.com/gnwldhd 
Ett collage av bilder från vår 
lyckade Hamnens dag 2016 
 
Båtmässan 2017 

http://tinyurl.com/zam5woo  

 

 

 

Vid pennan:  

Niklas Barkman, Ordförande 
Hälleviks båtklubb 

Mail: 
niklasbarkman@hotmail.com 

Båtsäsongen 2016 
 

Nu skriver vi den 17 december i almanackan och vi har nyss avverkat Lucia. 

Om lite drygt en vecka är det Julafton och sen vänder det – vi går mot ljusare 

tider igen och vi börjar fundera på vart vi skall navigera och vad vi skall 

upptäcka den kommande båtsäsongen. Men innan vi vänder fokus helt framåt 

vill jag reflektera lite kring vad vi har åstadkommit i Hälleviks Båtklubb under 

2016. 

            

               Bild 1: Invigningen av ”nya” Tjärö lockade fler båtar än midsommarhelgen 

 

Året 2016 har varit ett minst sagt händelserikt år i föreningen. Vi har kämpat 

med att skapa förutsättningar för att kunna bygga den samlingslokal som vi 

pratat om under så många år. Nu är de flesta detaljer på plats och vi har 

kunnat påbörja bygget. Mer om det längre ner.  

Vi provade även ett nytt koncept med att arrangera ”Hamnens dag” istället för 

den traditionella festen. Min uppfattning är att denna aktivitet blev mycket 

lyckad, och vi hade många besökare, trots kollision med andra evenemang i 

både Sölvesborg och Karlshamn. Vi kommer att planera for en ”Hamnens dag” 

även 2017, och uppmanar de som inte provat på att vara funktionärer tidigare 

att anmäla sitt intresse, och kanske även komma med synpunkter på vad vi 

kan erbjuda våra besökare nästa år så de sprider positiv reklam om Hällevik 

och båtklubben. 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/gvod6fu
http://tinyurl.com/zwpaye3
http://tinyurl.com/gnwldhd


 
 

2016 anordnade vi Nautisk kompetensutbildning i samarbete med 

Medborgarskolan, och vi examinerade nog ~15-20 medlemmar i allt från 

Förarbevis, Kustskeppare, Utsjöskeppare och VHF-certifikat. Planen är att 

även erbjuda detta kommande säsong, så är du intresserad skriv en rad till 

mig så jag kan bedöma hur stort intresse som finns. Mailadress finner du nere 

till vänster första sidan. 

Klubben har som vanligt arrangerat diverse resor och klubbaktiviteter, bl a 

åkte en full buss till Båtmässan 2016, vi har haft klubbdag på Hanö, samt ett 

flertal trevliga grillkvällar med värdpar. Allt detta kommer att finnas även i 

nästa års program som kommer ut i början av året i samband med att avin 

för medlemsavgiften skickas ut.    

I resten av detta medlemsbrev kommer jag kort beskriva de mest aktuella 

aktiviteterna och händelserna under hösten och våren. Jag gör även en kort 

presentation av styrelsen som jag lovade på årsmötet. 

Jag hoppas att Ni får en trevlig och rofull jul- och nyårshelg. För sedan är det 

bara att kavla upp armarna och dra igång polermaskinen – snart skall hon i 

sjön igen.  

 

Ps. Själv fick jag inte upp båten förrän i november så det var första gången 

Is-skrapa ingick i utrustningen .      

 

Från ord till handling – Nu kör vi! 
 

I mitten av november godkände styrelsen förutsättningarna för att påbörja 

byggnationen av den nya samlingslokalen i norra hamnen så nu kör vi!     

    

Bild 2: Ulf Persson (eldsjäl, initiativtagare och ledamot i styrelsen) och Niklas Barkman    

           (ordförande) tar det första spadtaget för den nya lokalen som beräknas stå klar under  
           försommaren 2017. 

 

Under året har styrelsen arbetat aktivt med att skapa förutsättningar för en 

hållbar finansiering av den nya lokalen. Det har varit många möten och ett 

aktivt jagande av sponsorer och medlemsbidrag, men resultat ser nu mycket 

positivt ut och styrelsen beslutade om byggstart den 12 november.  

 



 

Vi är mycket stolta over att ha knutit till oss två (som vi ser det) idealiska 

huvudsponsorer. Det är Sölvesborg-Mjällby Sparbank och Bilcentrum 

gruppen. Båda sponsorerna har lokal och regional förankring och tycker att 

detta skall bli ett jättespännande projekt att delta i. Vi välkomnar och tackar 

dessa sponsorer, men givetvis även alla andra ca 25 företag och 20-tal 

medlemmar som hittills skrivit upp sig som sponsorer eller skänkt bidrag till 

byggprojektet.  

     

 

Även om vi nu har påbörjat bygget innebär det inte att sponsorjakten är 

avslutad. För att ytterligare säkra upp föreningens ekonomi långsiktigt, och 

minimera andel lån som behövs för projektet, behövs fler bidrag. Så känner 

du att du skulle vilja bidra till vårt nya klubbhus så kontakta mig eller sätt in 

ditt bidrag på bankgirokonto 283-7383. Du kanske även har tips om företag 

eller organisationer som skulle vilja vara med och synas på sponsorväggen i 

Blekinges fräckaste lokal.  

                         

Vi har tagit fram fina tryckta foldrar som beskriver projektet som du kan dela 

ut. Om du inte vill kontakta dem själv så kan vi i styrelsen se till att de blir 

kontaktade, men vi behöver draghjälp att finna intressanta företag och då 

helst med någon referens som vi kan använda när vi kontaktar dem. 

Styrelsen kommer även att arbeta vidare med ansökan som vi skickade till 

Allmänna Arvsfonden som nu börjar röra på sig. Detta har visat sig vara ett 

mycket mer arbetskrävande arbete än vi bedömde tidigare, men då utfallet 

kan vara totalt avgörande för den långsiktiga ekonomin i föreningen vill vi 

fullfölja detta till 100%. Har du intresse av att hjälpa till med pappersarbetet 

eller bra erfarenhet från liknande ansökningar och lobby arbete får du gärna 

kontakta mig.  

När bygget står klart kommer vi att anordna en officiell invigning där alla 

medlemmar och sponsorer bjuds in på smörgåstårta och dricka.  



Bussresa till Båtmässan I GBG 11/2 2017 
 

 

Hälleviks Båtklubb kommer även i år att erbjuda 

sina medlemmar och medlemmar från 

Båtklubben Pärlan att följa med till båtmässan i 

Göteborg (se länk till vänster på första sidan) 

och kolla in det senaste på båtfronten. 

Resan sker med Kristianstad Buss, och kostar 

250 SEK/person. Vi arbetar för att skaffa fria 

inträdesbiljetter till samtliga, men om det inte 

lyckas så köper vi resterande biljetter och slår ut 

kostnaden på samtliga. Vår ambition är att det 

inte skall behövas, men det blir svårare och 

svårare att skaffa fribiljetter så om någon har 

kontakter och kan ordna några biljetter vore det 

bra. 

Vi behöver bindande anmälan senast Tisdag 

10/1-17 till Tommy Steen. Ring eller skicka sms 

till tel 0709-595731.  

 

OBS! Först till kvarn gäller 

  

     Avresetider: 

 Mjällby, Remelinvägen 53-12,                                      kl 06:25 

 Lasses Kiosk, Sölvesborg,                                            kl 06:35 

 Bromölla Möbelaffär,                                                   kl 06:45 

 Kristianstad,                                                               kl 07:05 

Styrelsen 2016 
 

På årsmötet som hölls den 14 Maj valdes en ny styrelse till föreningen. För att 

göra det lite lättare för Er medlemmar att veta vilka vi är så kommer här en 

kort presentation av styrelsemedlemmarna.       

                  
                     Bild 3: Styrelsen Hälleviks båtklubb 2016 

Avgång och tider: 

Mjällby, Remelinvägen 53-12,                                      kl 06:25 

Lasses Kiosk, Sölvesborg,                                            kl 06:35 
Bromölla Möbelaffär,                                                   kl 06:45 
Kristianstad,                                                               kl 07:05 



 
 

Från vänster till höger: 

 
Namn Roll i styrelsen Korta fakta 

Per ”kyl” Mohlin Suppleant Kör motorbåt och pysslar om 
lottstånd och hamnen 

Ulf Persson Ordinarie Ledamot Eldsjäl i Hälleviks hamn, driver i 

första hand byggprojektet 

Håkan Mattisson 
(överst) 

Suppleant Ansvarar för lotterierna och 
mycket annat 

Per ”Gotland” Andersson Vice Ordförande Äger en motorbåt 

Niklas Barkman Ordförande Pendlar mellan Köpenhamn, Åhus 
och båten i Hällevik 

Thomas Jägenstedt 
(överst) 

Ordinarie Ledamot Seglare med ordningssinne 

Anette Hedberg Sekreterare Delar båt med bryggfogden på B-
bryggan 

Pontus P’son Edje Kassör Som synes på bilden så räknar 

han pengarna 

John Tenten Suppleant Saknas på bilden 

 

Styrelsen har under detta verksamhetsår främst arbetat med finansiering och 

planering av byggprojektet, bokning och genomförande av nautiska 

utbildningar, lotteriplanering, sjösättning och upptagning av båtarna, men 

även arbete och planering av Hamnens dag, Jazzfestivalen och andra kul 

aktiviteter. Vi har fräschat upp vår hemsida något, och den kommer 

förhoppningsvis förbättras med ny design och bättre struktur under 2017.  

Valberedningen har påbörjat arbetet med att föreslå kandidater till styrelse 

inför årsmötet 2017. Känner du att du skulle vilja delta i en kommande 

mycket spännande tid i Hälleviks Båtklubbs styrelse så kan du höra av dig till 

någon i valberedningen (Kenny Karlsson och Martin Wiklund). 

 

Hamnföreningen informerar 
 

Som kanske inte alla vet så finns det två olika (men samarbetande 

föreningar) i Hälleviks hamn. Detta kan vara lite oklart ibland då det ofta är 

samma personer som är aktiva i båda föreningarna. 

 

Vår förening – Hälleviks Båtklubb – bedriver ”social” verksamhet för att 

främja båtlivet i Hällevik och i Hälleviks hamn, genom att skapa goda 

förutsättningar och aktiviteter för våra medlemmar. 

 

Den andra föreningen – Hamnföreningen – är den förening som driver 

hamnens verksamhet, hyr ut båtplatser, lagar bryggor, ser till att det finns 

diesel at tanka, kontrollerar och assisterar gästande båtar med mycket mera. 

Hamnen ägs av Sölvesborg kommun men skötsel och drift hanteras av 

hamnföreningen.  

 

Även om Hälleviks båtklubb är väldigt beroende av ideell verksamhet så skulle 

jag nog hävda att det är en nödvändighet för att bedriva Hamnföreningens 

arbete under säsong. Tyvärr har nu hamnföreningen flaggat för att det är 

flera av de ”gamla”, som arbetet ideellt i hamnen under många år, som 

känner att de vill ha vaktombyte.  

 



Båtklubben har fått frågan hur vi kan ställa upp för att avlasta, ta större 

ansvar och hjälpa till med driften av hamnen under högsäsong. Vi har inte 

tagit några beslut ännu, men det måste upp på dagordningen och en hållbar 

lösning måste implementeras. Känner du att du skulle kunna tänka dig stötta 

Hamnkaptenerna någon helg under säsong, eller har du kanske några idéer 

eller erfarenhet hur man skulle kunna få en till en hållbar lösning? I så fall 

kontakt mig eller Lars Persson. Vi är ju ömsesidigt beroende av varandra i 

föreningarna och en lösning måste hittas inför 2017. Avtalet mellan 

Sölvesborgs kommun och Hamnföreningen gäller till och med den siste 

December 2017.   
 

 
Nya och gamla medlemmar 
 

Nu i december påbörjar vi arbetet med att uppdatera vårt medlemsregister. 

Detta är ett arbete som kan verka enkelt men det är en svår uppgift att hålla 

all information korrekt och uppdaterad då medlemmar byter jobb (och därmed 

email adress), flyttar och glömmer meddela oss mm.  

 

                 
 

Det är viktigt att vårt medlemsregister är korrekt uppdaterad - inte bara för 

att skicka ut medlemsavgifter. Vi skall även rapportera in medlemmarna till 

Båtunionen och betala en avgift per medlem. Dessutom så kommer ju 

tidningen Båtliv att skickas till den adress vi anger, och har vi inte angett rätt 

adress så får Ni inte tidningen. 

 

Om ni vet redan nu att er information behöver uppdateras så skicka in de nya 

uppgifterna. Vi får ”studs” på ca 30 mailadresser varje gång vi skickar ut 

information så kom ihåg att informera oss så fort något ändras. Tyvärr blir det 

lite moment 22 att ställa frågan på mail, då de som har fel uppgifter i vårt 

register inte ser frågan. 

 

Sen vill jag rikta mig till alla nya medlemmar. Under året har vi varit dåliga på 

att informera Er om ert medlemskap i Båtklubben. Anledningen till detta har 

varit just att vi uppdaterar registren i december/januari, och av den 

anledningen valt att inte skicka någon faktura för 2016 om en ny medlem har 

inkommit efter April. Vi kommer att ändra rutinerna något och i alla fall skicka 

ut ett ”Välkommen” mail med lite grundläggande information så att nya 

medlemmar känner sig välkomnande. 

 

I år har vi under verksamhetsåret fått ett tiotal nya medlemmar som nu 

kommer in i ”registret”. Så välkomna till Hälleviks Båtklubb. 

 

Om du som redan är medlem vet någon som gått med i år. Vänligen 

kontrollera med dem framåt februari att de fått inbetalningskort och 

medlemskortet. Kolla även om detta mail har kommit fram till dem, och om 

inte skick gärna det vidare och informera mig om rätt mailadress så vi kan 

lägga till det för framtida utskick. 

 


