Forts. § 15
att

förutom Trafikkontoret, Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen även
inkludera Stadsbyggnadskontoret i Hamnens arbete.

Stefan Hansson, Berit Kruse, Margarita Pulido och Vivianne Gunnarsson anslöt sig
till Helena Bonnier m.fl:s yrkande.
Styrelsen beslöt
att

godkänna lämnad redovisning och därutöver besluta

att

förutom Trafikkontoret, Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen även
inkludera Stadsbyggnadskontoret i Hamnens arbete.

Anders Djerf, ej tjänstgörande suppleant, lät till protokollet anteckna följande
”I ett läge, då allt fler etableringar tränger sig nära aktiva kajer och hamnområden, är det
nödvändigt att de olika aktörerna, kajägarna i staden, samverkar bättre, säkrat i en
hamnstrategi, det borde inte behöva utredas om de kan göra det. Hela tiden bör tillgången
till kajer för aktiv sjöfart, även för fritidsfartyg och besökande fritidsbåtar, säkras, även för
framtida ökade behov, när förslag kommer om byggande där nytillkomna boende och
verksamheter kan komma att uppleva buller från hamntrafiken som störande. Det gäller
också att vara återhållsam med fast förtöjning av hotell- kontors- nöjes- och bobåtar, särskilt
inom idag aktiva delar av Stockholms hamnar.
Hamnen bör verka för att Waxholmsbolaget även i fortsättningen får nyttja
Blasieholmskajen för vilande Waxholmsbåtar, och bör vidare slå vakt om att gamla
Tullhuset på Blasieholmen, som Waxholmsbolaget nu lämnar, bevaras, samt att
intilliggande magasinsbyggnader får stå kvar i samband med det Nobelmuseum som
projekteras där det nu är en park. Waxholmsbåtarna vid denna kaj är ett uppskattat inslag
i stadsbilden.”

§ 16
Sammanträdestider 2014
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 12 november 2013.
Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och förklarade att angiven
sammanträdes dag mars 2014 rätteligen ska vara torsdagen den 6 mars 2014 samt att
sammanträdestid i juni 2014 rätteligen ska vara den 12 juni 2014 kl. 9.00. Han förklarade
vidare att föreslagen sammanträdestid i november 2014 är preliminär mot bakgrund av
2014 års val och att Stockholms kommunfullmäktige ännu inte beslutat om när underlag
för budget 2015 ska vara framtaget.
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