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2014 föddes idén, 2015 fick de bygglov och 2016 sattes spaden i vattnet. I lördags invigde
Hällevik Båtklubb sitt nya klubbhus under pompa och ståt på Hamnens dag.
Redan nu har de fått in en handfull bokningar till huset, som står på pålar i vattnet.

Klubbhuset är till stora delar placerad på pålar i
vattnet. 

Emilie Pilthammar (M), Niklas Barkman, ordförande i klubben och projektledaren Ulf Persson på invigningen i lördags. 
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Trots vädret dök det upp runt 80 personer till invigningen i dimman. 

Båtklubbens nya klubbhus – en vattentät idé
HÄLLEVIK
å Hamnens dag i lördags invigde Hällevik Båtklubb sitt nya
klubbhus, byggt på pålar
över vattnet. På plats var
runt 80 personer och kommunalrådet Emilie Pilthammar (M), själv bosatt i
Hällevik, var inbjuden för
att klippa band.
– I november 2016 tog vi
det första spadtaget, om

P

man nu kan säga så, och
nu invigde vi med pompa
och ståt, säger Niklas
Barkman, ordförande för
Båtklubben.

Tidigare hade man huse-

rat hos hamnföreningen,
något som enligt Niklas
Barkman till slut blev för
trångt.
– I styrelsen började vi
prata om att hitta något

eget runt 2014 när vi märkte att vi behövde expandera våra verksamheter. Så
vi letade runt, men det
fanns inga tomter i närheten som var vettiga att
bygga på, och fanns de så
var de svindyra, säger han.

Då var det någon som

kläckte idén om att bygga
på havet, något som mottogs med mild skepsis

från övriga i klubben.
– Men vi undersökte det
och pratade med kommunen och tog vattenprover
och höll på. Och sen hade
vi helt plötsligt fått
bygglov hösten 2015. Vi
fick uppfinna det lite som
det kom, som när fick vi
kreditiv från banken. För
det måste man en tomt,
och det hade vi ju inte.
Men det löste sig, säger

Niklas Barkman.
Totalt sett hamnade notan på runt 1,2 miljoner,
med en dryg tredjedel som
sponsorpengar.

Båtklubben har i nuläget

150 medlemmar, och med
det nya huset hoppas Niklas Barkman kunna locka
fler medlemmar.
– Båtklubben är ganska
aktiv. Förutom att vi är ute

med båtarna har vi grillkvällar, aktivitetskvällar,
och utbildningar och seminarier för nya medlemmar.
Klubbhuset ska även gå
att hyra för icke-medlemmar, och redan nu har de
fått in fem sex bokningar,
bland annat ett bröllop.
HENRIK SMÅNGS
henrik.smangs@sydostran.se
0456-789 62

Veteranpoolen
öppnar filial
i Sölvesborg
Skylten på plats och ett 25tal hantverkare samlade
för kurs. Veteranpoolen
har etablerat sig i Sölvesborg.

rer till både privatpersoner och företag som behöver tillfällig hjälp

SÖLVESBORG. – Vi engagerar runt 150 veteraner som
erbjuder allt från snickeri
till it-tjänster, omsorg och
reception, säger Anette
Petersson, vd för Veteranpolen i Blekinge, som driver företaget tillsammans
med Monica Norrman.
Företaget har haft verksamhet i runt tio år och
har huvudkontor i Karlskrona.

– Det är en vanlig fördom är att man skulle utföra arbetet långsammare
om man är senior. Det
stämmer inte. Man kan istället säga att kunden köper kvalité till längre tid,
säger Anette Norrman.

Nu öppnar de en filial i Söl-

vesborg. Av de 150 är runt
40 procent kvinnor.
Veteranpoolen erbjuder
yrkeskunniga pensionä-

Är ni långsammare än t.ex.
en vanlig hantverksfirma?

Veteranpoolen är ett rikstäckande paraplyföretag.
De som driver företagen
lokalt är franchisetagare,
vilket betyder att de delar
sitt företags vinst med huvudföretaget. Högsäsong
är april till oktober.
JÖRGEN KLINTHAGE
jorgen.klinthage@sydostran.se

Veteranpoolen öppnar i Sölvesborg. Under tisdagseftermiddagen var ett tjugotal veteraner på plats för utbildning.
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