
 

S mmar, Kultur, Musik, Idrott, 

Mat, Hav och Båtliv sammanförs i 

en Unik miljö i Härliga Hällevik! 

 

Nu expanderar Hälleviks Båtklubb i Hällevik 

 

Erbjudande till Företagare att vara huvudsponsor 

till en unik samlingslokal i en unik miljö 

 



 

Hällevik är porten till Blekinge och en unik plats i en unik historisk miljö.  

 

I Hällevik finns förutom natur, hav, camping och bad på det anrika Havsbadet; även kultur, ett flertal 

genuina fiskrökerier, fiskemuseum och tillgång till division 1 fotboll på Strandvallen som faktiskt 

ligger nästan på stranden och enbart ett stenkast från hamnplan.  

   

   

På sommaren blommar Hällevik upp och till Hällevikslägret vallfärdar barn och ungdomar från södra 

Sverige, kulturdagen lockar årligen 4-5000 personer, och sist men inte minst så anordnas årligen den 

Internationella Trad Jazz Festivalen – en av Sveriges största Jazz festivaler. Är man av den lite hårdare 

typen så ligger Sweden Rock Festival knappt 10 km från Hällevik, ett evenemang som årligen lockar 

över 35,000 besökare till området.    

Mitt i denna idyll ligger Hälleviks småbåtshamn - en hamn där fritids- och fiskebåtar samsas med 

gästande båtar från när och fjärran. Hamnen drivs av en hamnförening som tillsammans med 

Hälleviks båtklubb ser till att både fasta och gästande båtar samt turister blir väl mottagna. Hälleviks 

hamn fick Blå Flagg 2015 och Hälleviks båtklubb blev utsedd till årets bästa båtklubb 2012. 

 

 



Samlingslokal med unikt läge i Hälleviks hamn 

Under åren 2014/15 har Hälleviks båtklubb och hamnföreningen undersökt möjligheten att bygga en 

samlingslokal som dels skall fungera som ”klubbstuga” för sina medlemmar, men lokalen kommer 

även att göras tillgänglig för gästande båtar, föreningar och företag som vill kunna anordna en 

konferens eller hålla möte i en unik miljö med havet som närmsta granne. 

 

Hösten 2015 gav Sölvesborgs kommun byggnadslov åt lokalen och nu pågår planering och 

projektering för byggnationen som bedöms starta under andra halvåret 2016. 

Lokalen kommer att placeras på pålar ut i vattnet i Hälleviken, och består av en storstuga på 85 m2 

med öppna ytor, stort kök och sittplatser för upp till 40-50 personer. En bastu med toalett och dusch 

samt ett kapprum kompletterar lokalen. Skjutdörrar leder ut till det stora trädäcket på 55 m2, där 

man kan avsluta kvällen med en kall öl till solnedgången. Visst låter det mysigt. Lokalen kommer att 

byggas handikappanpassad. 

 



Hälleviks båtklubb vill nu erbjuda Er som företagare att vara med och sponsra (engångs sponsring) 

denna unika lokal, och som motprestation ge Er tillgänglighet i form av ett antal fria hyrdagar, samt 

reklam/ företagslogga på kommande sponsorvägg och på vår hemsida. Ni får även ett intyg på ert 

bidrag som Ni kan sätta upp på kontoret eller i Er förening.  

Sponsorprogram  

Nedan beskrivs sponsor nivåerna och vilka motprestationer som ingår i respektive paket.  

Nivå Belopp Antal hyror 
(*)

 Reklam 

Järn < 15,000 SEK 1 fri hyr-dag under första året Namn på samlingsskylt och hemsidan 
under 1 år, Sponsordiplom 

Brons 15,000 SEK 2 fria hyr-dagar under första året Samlingsskylt Brons, Sponsorsida 
Brons på hemsida under 1 år, 
Sponsordiplom 

Silver 30,000 SEK 4 fria hyr-dagar under två år Samlingsskylt Silver, Sponsorsida 
Silver på hemsida under 1 år, 
Sponsordiplom 

Guld 50,000 SEK 7 fria hyr-dagar under två år Egen skylt (mindre), Sponsorsida Guld 
på hemsida under 2 år, 
Sponsordiplom 

Platina 75,000 SEK 10 fria hyr-dagar under tre år Egen skylt (stor), Sponsorsida Platina 
på hemsida under 2 år, 
Sponsordiplom 

Diamant Annat belopp över 
75,000 SEK 

Enskild förhandling Individuellt Huvudsponsor paket 
inkluderande Sponsor regatta/dag 
Hanö 

(*) Vissa restriktioner förekommer
 

Värt att notera är att om Ni kan tänka Er att bli huvudsponsor så kommer Ni även att bli inbjudna på 

vår ”Sponsor dag”, då vi tar med Er ut på en heldag på någon mysig ö i skärgården med barbecue och 

aktiviteter. Antalet huvudsponsorer kommer att vara begränsat så är detta intressant hör av Er så 

fort som möjligt. 

Sponsorprogrammet är ett ramverk som är framtaget för att passa alla typer av föreningar och 

företag. Har ni förslag på andra saker som skulle ger er ett mervärde (t ex om vi kan hjälpa till med 

catering när Ni använder lokalen, reklam utskick till våra ~200 medlemmar, eller om Ni vill ha en 

monter/reklam på våra klubbdagar [1000-3000 besökare] så tar vi gärna en diskussion. 

En representant för Hälleviks båtklubb kommer att höra av sig och diskutera Era önskemål mer i 

detalj, samt en genomgång av kontrakt, konto (Bankgirokonto 283-7383) mm. Vill Ni veta mer 

kontakta ordförande Niklas Barkman på 070-7721150 eller mail niklasbarkman@hotmail.com. 

 

Vi hoppas Ni ser möjligheten med detta unika erbjudande och att Ni vill vara med och bidra till 

utvecklingen av bygden samt Hälleviks hamnplan, där denna lokal tillsammans med Rökerierna, 

turist- och båtlivet kommer att bli en unik mötesplats med havet som närmsta granne. 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen Hälleviks Båtklubb 


