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POST 235 81 Vellinge 

BESÖK Norrevångsgatan 3 

TELEFON 040-42 50 00 

FAX 040-42 51 49 

E-POST vellinge.kommun@vellinge.se 

WEBB Vellinge.se 

 

BANKGIRO 5896-1467 

ORG. NR 212000-1033 
 

Information till FBK årsmöte 2016  
(Att läsas upp på årsmötet som information) 
 
Vi står inför en stor utmaning. Pirarmar, kajer och andra anläggningar i 
hamn och i kanal är i bedrövligt skick. Delar av området kommer att 
behöva stängas för att kunna säkerställa att inga olyckor inträffar pga. 
ras eller liknande. Marken i hamnen måste saneras och höjas pga. 
stigande havsnivåer.  Som ni vet är det inte kommunen som är 
huvudman till kanalen och hamnen. Det är Sjöfartsverket och 
Sjöfartsverket har inga pengar till att göra de åtgärder som krävs för att 
kunna fortsätta att ha en hamn och det ligger inte heller i deras intresse. 
Att bara renovera pirarmarna går på mer än 30Mkr. 
 
En lösning till att få pengar till att restaurera hamnen är att skapa 
möjligheter till byggrätter. Genom att sälja byggrätter så kan dessa 
intäkter bekosta restaureringen av hamnen och delar av kanalen. 
Dessutom så har vi möjlighet att ”börja om” och skapa en fantastisk 
hamn där medborgare, turister och besökare vill vara och njuta av den 
underbara natur som vi har på denna fantastiska plats. En havsnära 
möteplats för alla, för föreningslivet, för båtälskare, för unga som gamla. 
 
Vellinge kommun vill påbörja denna resa med er!  
 
Vellinge kommun vill att Falsterbokanalens båtklubb utser en 
referensgrupp bestående av 6st medlemmar, 3st tjejer och 3st killar, 
i olika åldrar som Vellinge kommun kan föra en dialog med i 
utvecklandet av området. Viktigt att dessa personer inte vill ”ha det 
som det alltid varit” för då kommer vi inte framåt. Första workshopen 
med denna referensgrupp vill vi ha i april med temat; Hur ser Er 
drömhamn ut?  Delar av det resultat som kommer ut från workshopen 
kommer att arbetas in i det planprogram som vi arbetar fram nu under 
våren och som ska vara klar till sommaren. Ytterligare workshopar 
kommer att hållas med denna referensgrupp under framtagandet av 
detaljplanerna för området för att säkerställa att vi får med oss alla 
detaljer/funktioner som behövs för att kunna skapa en attraktiv hamn. 

 
Vellinge kommun vill också att Falsterbokanalens Båtklubb 
genomför ett visionsarbete där föreningens roll i en framtida 
Falsterbokanalen tydliggörs.  
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Vi ser fram emot ett långsiktigt och nära samarbete mer Er när det gäller 
att utveckla hamnen! Desto snabbare vi kan stå eniga bakom hur 
hamnen ska utvecklas, desto snabbare får vi igenom de detaljplaner som 
måste till för att börja renovera och utveckla hamnen. 
 
 
 

Med vänlig hälsning 
 
 
Linda Ericsson  Anna Mannfalk 

Tillväxt och samhällsbyggnad Vice ordförande i kommunstyrelsen 

linda.ericsson@vellinge.se  anna.mannfalk@vellinge.se 
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