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Båtskurene på kaien 
Skurene på kaien var ment som rene overbygg for båter i landopplag. De har etter hvert vist 
seg attraktive til annen bruk i sommerhalvåret. Spesielt under aktivitetsdager. For at ikke 
båteierne skal ha hele belastningen og utgiftene med å ta dem opp og ned, og vedlikeholde 
dem, er gebyret for båter som står på land under skurene, redusert til kr. 400,-, i tillegg til at 
båteier vedlikeholder plasttaket. 
Annen bruk av skurene skal avklares med Havneutvalget. Havnefullmektig Peder Stumberg er 
behjelpelig med dette i det daglige. Han har tlf. 45472234. 
 
Havnefullmektig 
Peder Stumberg er som nevnt Havnefullmektig. Det betyr at han har fullmakter i havnen som 
stedfortreder for Havneutvalgets leder. Stillingsbeskrivelsen hans er slik:  
Havnefullmektig skal stå for den praktiske daglige driften av Sandviken Veteranbåthavn, slik 
den er definert i ”Regler for Sandviken Veteranbåthavn”, og gjennomføring av vedtakene i 
Havneutvalget. Arbeidet skjer i nær dialog med leder for Havneutvalget.  

 Peder Stumberg har noen ganger en utsatt og vanskelig jobb. Havneutvalget og daglig leder i 
Fellesenheten mener han skjøtter oppdraget sitt på en fremragende måte. Alt skjer på frivillig 
basis, og den eneste belønningen hans er gleden ved å se den positive utviklingen av senteret. 
Peder har ansvaret for mange av de mange små og store daglige gjøremålene, spesielt på 
kveldstid, når leder av Havneutvalget ikke kan være til stede. Han opererer i nært samarbeid 
med Havneutvalget, og sitter også i dette.  

Dugnadsbasert vakthold i senteret 
Senteret har i en lengre periode vært plaget med noen som oppholder seg i bodene på 
nattestid, og om kveldene. Vedkommende har tydeligvis nøkkel til dørene til ulike leietakere, 
og lar ofte disse stå åpne og ulåste. Det inkluderer også ytterdørene. 
Vi har også vært utsatt for et par ordinære innbrudd i det siste. I løpet av helgen det var 
Hordakyststemne, har noen brutt seg inn på det ene rommet snekkerne holdt på med, og stjålet 
håndverktøy for rundt 5000 kroner. Også John Audun Hauge er blitt frastjålet en del verktøy 
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fra smien sin i omtrent samme periode. Det var også innbrudd noen dager senere i senterets 
boder, hos Fiskerimuseet, og i noen av Skuteviksbodene. Vi kunne ikke se at noe var stjålet 
hos oss denne gangen. 
Som en konsekvens av dette, samt erfaring med at det kan bli innbrudd i båter, og uønsket 
oppførsel på Tangen i sommerhalvåret, er det bestemt at vi innfører dugnadsbasert 
vakttjeneste i senteret. Motivasjon & Mestring og Sandviken Veteran Motorbåtklubb har 
allerede begynt med dette. Havnefullmektig Peder Stumberg vil organisere vaktholdet. Han 
har via epost kalt inn til møte om dette fredag den 25. juni kl. 18.30 i Motivasjon & Mestring 
sine lokaler. 
I Innkallingen sier han blant annet dette: 
Nå trenger vi hjelp fra flere av dere andre aktørene i senteret til å være med på å passe 
på dette vi har her ute. Dermed innkaller jeg til møte i Motivasjon og Mestring sine 
lokaler den 23/6-2010 for å organisere vakthold fra flere aktører. 
 
Det blir kort info i hva som har skjedd. 
Kort info hvordan vaktholdet har fungert til nå. 
Stemning for vakthold videre 
Vaktlister 
Retningslinjer for de som skal gå vakt. 
Vakthold blir en del av dugnadsarbeidet i senteret. 
  
Dette er et møte for lederne for hvert lag i senteret. 
Hver leder må etterpå ta opp med sine medlemmer hvem som kan gå vakter i senteret, 
og gi meg tilbakemelding senest fredag 25/6-2010 
 
I ”Regler for Sandviken Veteranbåthavn” står det blant annet følgende: 
”Havneutvalget kan fastsette tidspunkt for dugnad og vakthold. Alle båteiere, inkludert 
lag og organisasjoner med båt i havnen, plikter å delta i et minimum av dugnadstimer 
og vakthold, som fastsettes av Havneutvalget etter behov. Dersom båteier ikke oppfyller 
minimumskravet til dugnad og vakthold, kan Havneutvalget kreve inn timebetaling for 
hver manglende dugnadstime”. 
Vi ber derfor om at alle stiller på møtet, og deltar i vaktholdet. Om alle tar sin økt, blir 
det ikke så mange dager på hver. Slikt dugnadsbasert vakthold er vanlig i svært mange 
private havner. 
 
Nytt låssystem 
Det nye låsesystemet er bestilt, og blir etter planen montert i løpet av sommeren. I korte trekk 
blir alle låsene byttet ut, og det installeres et komplett nytt system. Ytterdørene blir utstyrt 
med adgangskontroll. Det betyr at hver leietaker leverer lister over hvem som skal ha 
adgangskort til ytterdørene. Disse får så utlevert kort. Dette er det samme prinsippet som er 
vanlig på alle nye bygg. For innvendige dører blir det vanlige nøkler, der hver leietaker får et 
antall som de fordeler internt.  
Vi kommer tilbake til detaljene når systemet er klart. 
 
Aktivitetsdag 21. august avlyst 
Langskipslaget Haakon Haakonsen hadde planlagt en større aktivitetsdag med et mangfold av 
aktiviteter i senteret den 21. august. Denne er avlyst. 
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Grunnen er noen uheldige episoder i vår og sommer, der enkeltpersoner i kystlaget har 
opptrådt på en uheldig måte overfor andre brukere av senteret. Blant annet ved refortøyning 
av en flytebrygge i senteret, der flere ble truet med politianmeldelse for påstått ulovlig 
utlegging av brygge. Bryggen ble derfor liggende uheldig fortøyd, noe som har gått direkte ut 
over kystlagets plasser til robåter.  
Under slike uforutsigbare forhold ønsker ikke vikingene å ta risikoen ved større arrangement. 
Vi beklager dette på det sterkeste.  
Hendelsene er blitt fulgt opp fra Fellesenhetens side, og vil få konsekvenser for de involverte. 
Det understrekes at dette er personer som ikke opptrådte på vegne av kystlagets styre, men har 
skapt problemer for laget ved at det ikke har fått de tiltenkte plassene for robåtene. 
 

For øvrig ønsker vi alle en riktig god sommer! 
 

Mvh 
 

Egil Sunde 
daglig leder 
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