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HAVNEUTVALGET 
 

Protokoll 
 

Møte i Havneutvalget for Sandviksboder Veteranbåthavn 

Tid: Torsdag 15. april 2010, kl. 18.00 

Sted:  Fiskerimuseets møterom, Sandviksboder 20, 2. etg. 

 

Møtte :  Leder:  Egil Sunde (Fellesenheten) 

  Medlem: Bjørn Djupevåg (Museum Vest Norges Fiskerimuseum) 

  Medlem: Peder Stumberg (Sandviken Veteranmotorbåt Klubb) 

  Medlem:  Tore Solberg (Motivasjon & Mestring) 

  Medlem: John Audun Hauge (privat) 

  Medlem: Jan H. Jensen (Langskipslaget Haakon Haakonsen) 

  Medlem: Rolf Kalvø (Bergen kystlag)  

 

Sak 18/10:  Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent med følgende tillegg: Rolf Kalvø ønsket at alle saksvedlegg sendes 

samlet sammen med utsending av dagsorden. 

 

Sak 19/10: Godkjenning av protokoll fra møte 10. mars 2010. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 20/10: Bestemme antall båter av ulike typer i havnen 2010. 

Vedtak: Saken ble bestemt behandlet sammen med sak 21/10 på den måten at 

Havneutvalget gjennomgikk søknadene, og vurderte dem i forhold til totalt 

antall plasser i havnen.  

 

Sak 21/10: Tildele plasser i forhold til innkomne søknader. 

Vedtak: Følgende tildelinger av plasser ble vedtatt. Det tas forbehold om justering av 

plassene i forhold til tekniske og praktiske forhold ved kaiene. ”Selma” tildeles 

ikke plass av Havneutvalget, men nevnes for oversikten sin del: 

 

  Båt   Eier    

Flytebrygger foran bod 24: 

God Tid Harald Dag Grindheim  

  Johanne Peder Stumberg      

Lene  Håkon Johannesen   

Amalie  Erik Foss        
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Kappdua Bjørn Tefre        

Tert  Trond Berentsen       

(Snekke) Glenn Nordin        

Foreholm Erik Foss        

Lille Lotte Bjørn Tefre/Peder Stumberg 

Fryd  Kristin Sampson 

Bindalsfæring Henrik Irgens       

2 robåter Bergen Kystlag       

 

Flytebrygge mellom bod 20 og 24: 

Liv  Vilhelm Bjerknes (med bryggetekniske forbehold) 

Lomvi  Ole Herman-Hansen  

Oslojolle Tom Backer Johnsen  (forutsetter at vi finner plass her, eller 

foran bod 24) 

Fiskerimuseets flytebrygge: 

Alu-båter Motivasjon & Mestring 

 

Hopen/privat plass: 

Selma  John Audun Hauge  

 

Trekai (innerste del skal være gjesteplass) 

  Den gode Hensigt Bergen Kystlag 

  Enigheten  Bergen Kystlag 

 

Ved båtoppdraget til naust: 

  2 robåter  Bergen Kystlag 

   

Ny kaifront ved båtoppdraget til naust: 

  Dampen  Kåre Taule 

  Johannes  Bergen Kystlag 

  Dreggen  Per Olav Petersen (plassen kan bli endret) 

 

Trebrygge ved naust: 

  Mot   Motivasjon & Mestring/Norges Fiskerimuseum 

 

Ny flytebrygge nord for naust: 

  Haakon Haakonsson Langskipslaget Haakon Haakonsson 

  Optimistjollene Bergen Kystlag 

   

Trekai Kristiansholm: 

  Peer Gynt (ytterst) Knut Krzywinski 

  Terje (innerst)  Terje Midtun (plassen kan bli endret) 
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Steinkai mot vei til Kristiansholm: 

  Gurine   Kari og Georg Gundersen 

  (Mulig alternativ plassering av Dreggen) 

 

Radek-kaien: 

Real   Arild Berge 

 

Følgende båter ble ikke tildelt plass: 

  Rover   Terje Skei 

  2 snekker  Terje Skei   

  Gavelen  Jonatan Krzywinski 

Ludvik   Øyvin Konglevoll/Hauge 

 Frid   Alexander Krzywinski 

 

Det ble satt et tak på fire robåter foran bod 24. Det åpnes for at kystlaget kan bruke området 

ved båtoppdraget til flere robåter, med muligheter for to stk. på sjø foran Den gode Hensikt. 

 

Det kom søknader på fire gavlabåter. Havneutvalget satte et tak på to slike båter ut fra 

Fagutvalgets ønske om en havn som bedre speiler Bergens tradisjonelle sammensetning av 

båter. Johannes og Tert ble valgt ut fra tilstand på båtene, og fremlagte planer for istandsetting 

og bruk. 

 

Ludvik må bort fordi arealet skal brukes til andre formål, samt pga. dårlig brannsikkerhet ved 

oppbevaring så tett opptil bod 16. Eierne hadde heller ikke planer om sjøsetting med det 

første. Ut fra at båten vurderes som verdifull, tilbys den plassert på Radek-tomten inntil 

videre. 

 

Frid representerer en båttype som er ønsket i havnen, men anses ikke som et eksemplar som 

tilfredsstiller kravene til båtene som prioriteres. Dette ut fra manglende autentisitet, historisk 

dokumentasjon for valgte løsninger, samt materialbruk og håndverksmessig gjennomføring av 

oppbyggingen.  

 

Alle båteiere har ansvaret for å ta ned hus som står over egen båt. Materialene skal sorteres 

og merkes og stables fint på pall. Beslagene legges i egen kasse. 

 

  

 

Sak 22/10: Anke fra Knut Krzywinski på flytting av båten (sendes som vedlegg). 

Vedtak: Denne ble avvist da alle plasser er oppsagt i desember 2009, og Havneutvalget 

nå tildeler plasser. Da kan en velge å si ja eller nei til plass. 
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Sak 23/10: Ryddedugnad, samkjøre de ulike brukerne. 

Vedtak:  Alle brukere bør samkjøre og spleise på innleie og bruk av conteiner. Det bør 

også opprettes et felles innsamlingspunkt for brukte batterier, spillolje, 

malingsrester og annet spesialavfall. 

 

Sak 24/10: Oppgradering av flytebryggene langs bod 24. 

Vedtak: Bryggene ønskes skiftet ut når økonomien tillater dette. I mellomtiden flyttes 

de litt lenger mot nord, og bryggen med landgang flyttes til hjørne av bod 24. 

Bryggen som Dampen ligger ved nå, flyttes og kobles som en forlengelse av 

bryggen mellom bod 20 og 24. 

 

Sak 25/10: Grindanaustet og vedlikehold av dette. 

Vedtak: Kystlaget oppfordres til å vedlikeholde bygget bedre, da det er de som er 

brukere av det, og naustet er preget av års manglende vedlikehold og 

begynnende råteskader. 

 

Sak 26/10: Kaikranen, eventuell montering 

Vedtak:  Det jobbes videre med å få til en løsning med kaikrane 

 

Sak 27/10: Radek-tomten og bedre utnyttelse av denne 

Vedtak: Det ble informert av leder av Havneutvalget at en kunne regne med å kunne 

bruke tomten til opplag i flere år fremover, og at den derfor kunne tilrettelegges 

bedre for slik bruk. ”Ludvik” plasseres her inntil videre. 

 

Sak 28/10: Orientering om ”Gurine” 

Vedtak: Leder av Havneutvalget opplyste om at Gurine eies av Kari og Georg 

Gundersen, men at Museum Vest, Norges Fiskerimuseum ønsker å bruke båten 

i sitt formidlingarbeid. Havneutvalget oppfordret museet og Fellesenheten om å 

spleise på opplagsforsikringen til Gurine i alle fall frem til høsten. Georg og 

Kari Gundersen har informert Fellesenheten om at de ikke lenger greier å ta 

vare på båten, og at hvis ingen andre overtar den, vil den bli kondemnert. 

 

Sak 27/10: Eventuelt 

Vedtak: Det var ingen saker under eventuelt. 

 

Mvh 

Egil Sunde, leder Havneutvalget 


