Til beboere i Knappenveien og Straumesvingen
Straumsgrend, mai 2015

Informasjonsskriv
Hvem er vi?
Sætteviken Båtlag ble stiftet i 1977 med formål om å organisere båtbruken og småbåthavnen i
Knappenbukten, fra gammelt også kalt Sætteviken.
Formell tillatelse til dette er gitt av Kystverket i 1978. Bergen og Omland Havnevesen
bekreftet i 1979 at det er Sætteviken Båtlag som setter opp ordensregler og påser at disse blir
overholdt.
Sætteviken Båtlag eier og drifter bøyeanlegget i Knappenbukten med 11 operative
bøyeplasser, hvorav Bergen Seilskøyteklubb leier 7 stk.
I tillegg har båtlaget en leieavtale med Bergen kommune om bruk av strandlinjen nedenfor
den gamle «taxiplassen» og bort til Nordåsstraumen (gnr. 21, bnr. 9). På deler av denne
strandlinjen har båtlaget anlagt en brygge i samsvar med bestemmelsene i denne avtalen.
Bryggen, som er tilgjengelig for allmenheten, er til bruk for på- og avstigning, fiske og annen
rekreasjon.
Sætteviken Båtlag har også ansvar for “Flytebryggen” med 22 båtplasser, som har eget styre
og organisasjon. Flytebryggen ligger ut fra Straumesvingen Vel sin eiendom (gnr. 21, bnr. 12)
iht. avtale mellom Straumesvingen Vel og Sætteviken Båtlag.
Hva gjør vi?
Sætteviken Båtlag arbeider blant annet for å skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i området.
Dette har vi lykkes med i snart 40 år ved å legge til rette for at flest mulig kan benytte
Knappenbukten i velorganiserte former. I et presset marked har båtlaget lykkes med å tilby
medlemmene båtplasser i sitt umiddelbare nærområde til kostpriser.
Båtlaget har også tatt aktivt ansvar for å bedre sikkerheten på sjøen ved å være initiativtaker
til fartsreduksjonen i området (5 knops sone i Dolviken fra tankanlegget på Stramsneset).
Et av arrangementene i regi av Sætteviken Båtlag er fiskekonkurransen som er meget populær
blant den «yngre garde». Den årlige fiskekonkurransen startet i 1999, og vinneren får napp i
vandrepokalen. Vi ønsker at fiskekonkurransen skal være en møteplass for nærmiljøet og
derfor avsluttes arrangementet med servering av pølser og brus, og er vi heldige får vi besøk
av Redningsskøyten J
Årets fiskekonkurranse vil gå av stabelen søndag 16. august.
Invitasjon vil bli sendt ut i forkant med nærmere informasjon og påmelding.
Av andre aktiviteter kan det nevnes at det i år vil bli utført reparasjoner på bryggen. Den fikk
en del skader etter stormen «Nina» og trenger å bli forsterket. Kaifronten er allerede reparert.
Det ble gjennomført en dugnad like etter stormen hvor vi fikk ryddet opp i strandsonen og felt
noen trær.
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Styrets sammensetning 2015:
Formann: Johnny Sætrum
Kasserer: Geirmund Holsen
Havnesjef*: Torstein Pihl
Havnesjef*: Roald Sandstad
Styremedlem: Tor Arne Lunde
Styremedlem: Wærner Øvretveit
Varamedlem: Paal Knutsen
Varamedlem: Stein Magne Lien
*: Vervet deles mellom to personer
Kontakt oss på e-post: post@setteviken.no
Hvem kan være medlem?
Medlemskap i Sætteviken Båtlag er åpent for alle beboere i Knappenveien & Straumesvingen.
For tiden er vi 57 medlemmer og vi ønsker flere (med eller uten båt) !
BLI MEDLEM NÅ ved å betale kr. 200,- til båtlagets konto nr. 0530 12 52600.
Hjemmeside – nyhet!
Nytt av året har vi opprettet en egen hjemmeside.
Les mer om Sætteviken Båtlag på www.setteviken.no

Med vennlig hilsen
Sætteviken Båtlag
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