Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 19 okt. 2017 i Långedrag
Närvarande:
•
•
•
•
•
•

Per-Olof Svensson (Peo), ordf.
Eva Anghem (EA)
Göran Carlsson (GC)
Lars Hedin (LH)
Klas Forssell (KF), vid protokollet
Peter Dahlsten, kassör GKSS

1. Peo hälsade alla ordinarie ledamöter samt Sällskapets skattmästare välkomna och förklarade
mötet öppnat.
2. Föregående mötesprotokoll genomgicks och godkändes.
3. Utbyggnad av 2 toaletter samt duschväggar i omklädningsdelen damer och herrar i klubbhuset.
Peo och KF har haft möte med Bernander (AK) och där diskuterades ombyggnaden. Beslöts att AK,
som är ansvariga för klubbhuset, handlägger och ser till att det byggs nya toaletter och duschväggar i
princip enligt upprättad förslagsritning daterad 2017 09 12. Färdigställes under vintern 2018. Thomas
Rahm är informerad och positiv till utbyggnaden.
4. Hamnvärdar. Information om hamnvärdarnas funktion under den gångna säsongen. HK
sammanställer hur det fungerat och lämnar förslag hur vi går vidare till nästa säsong (Peo, KF).
5. Parkeringsutredning för GKSS område måste igångsättas och sjösättas senast våren 2018. Förslag
till nästa HK möte. (LH, KF)
6. Kösystemet att erhålla båtplats i hamnen ses över. GC utreder tillsammans med Jenny.
7. Matarbryggans bärande konstruktioner har okulärbesiktigats av KF, UH. Se bifogat protokoll
8. Klubben utreder hur man skall ställa sej till de som bor i båten även under sommarsäsongen
Thomas Rahm kommer att kalla till möte med “sommarboende” avs. avgifter.
9. Betr. hamnavgift för 2018 var HK:s ståndpunkt att avgiften ej skall höjas för 2018 m.h.t. att så stort
frivilligt arbete lags ner under 2017 av båtägare i hamnen. Styrelsen beslutade trots detta en höjning
med 2,5%.
10. Arbeten i hamnen inför vintern. UH och KF har kontrollerat akterpålar och funnit att 12 st bör
bytas ut. Erik S har fått lista på vilka pålar det gäller.
11. Uppföljning av arbetsdagar 9-12 okt. 2017. Det var mellan 9-15 frivilliga varje dag och dessa
gjorde en utomordentlig insats.
Arbeten som utfördes var: samtliga träbryggor tvättade, sly och ogräs inom området rensat,
akterpålar målade (återstår en del då vädret ej tillät att detta färdigställdes), nya brandsläckare
flyttade till nya lägen, några elstolpar på bryggorna åtgärdade, vagnarna genomgångna och
åtgärdade, mindre åtgärd på betalningsautomaten, uppdaterad breddmärkning av de ompålade
platser B- och C-bryggorna, gjutning vid sjösättningsramp.
Under 2017 har frivilliga krafter utfört 690 timmar
12. Nästa möte: onsdag 8 november 2017 kl. 18.00 i klubbhuset. LH ordnar fikabröd
Äskad budget finns som bilaga.
Göteborg 22 oktober 2017
Klas Forssell (sekr.)

Bärande konstruktioner Matarbryggan GKSS, Långedrag
Okulär besiktning av konstruktioner mm 2017 10 10 kl. 13.30.
Närvarande: Ulf Hallqvist, Klas Forssell. Antecknat av Klas Forssell
Piren - B-bryggan
Konstruktion med stålbalkar + träreglar tvärs brygga. Inga anmärkningar

Brygga B - brygga C
Konstruktion med kraftiga träbalkar och träreglar tvärs brygga, Friskt virke utan skador.
På träbalk, dels 3m, dels 10 m från C-bryggan västerut, viss nedböjning i skarv. Har sannolikt
uppkommit vid anläggning av bryggan.

Brygga C - land
Konstruktion med målade stålbalkar och träreglar tvärs brygga. Skarvar rostangripna. För övrigt inga
anmärkningar.

Hamnen Långedrag

2017-10-19

Budget 2018, äskad
Inkl. moms
Arbete

Krysspålning - B och C
Byte av skadade akterpålar
Besiktning flytbryggor
Reparationer B, C, D, E, F
Betong piren
Hammarband piren
Lyktstolpar på piren bort
El översyn
El åtgärder
Flaggstänger jolleplan
Räddningsutrustning
Båtplatsnummer
Rödgröna skyltar
Sifferdekaler båtbredd
Material till matarbryggan
Sjösättningsramp i betong
Flytta Kungabrygga
Oförutsett underhåll

Underhåll Investering

100 000
20 000
50 000
160 000
75 000
5 000
30 000
50 000
10 000
4 000
2 000
4 000

10 000
70 000
510 000

50 000 Baserat på tidigare år
Baserat på tidigare år
6 st. Baserat på tidigare besiktningar. Tömning, kontroll 0ch ev. åtgärd av förankringar
Baserat på tidigare önskemål. Räcke servicebryggan, byte plankor.
Enligt offert Långedrags Mur o Kakel. Ej utfört 2017. Arbetsdagar för HK, 80000kr?Ökad hållbarhet eller rep. av skönhetsfel.
Byta 5 st. Beloppet baserat på tidigare kostnad 5 a 15tkr (Tjörns bryggteknik)

Kapa och gjuta. Egen insats HK
Baserat på föreg. besiktning. Säkerhet
Baserat på föreg. besiktning. Säkerhet
50 000 Uppskattat belopp. Nya fästen i muren/gjutning i jolleplan/flaggstänger på piren istf. Lyktstolpar
Brandsläckare, räddningsstegar mm
Enligt tidigare önskemål. Avser komplettering
Enligt tidigare önskemål. Avser komplettering
Enligt tidigare önskemål. Avser komplettering
70 000 Enligt tidigare önskemål. Bara material, HK arbetsdagar.
Lagning lös klack. Egen insats HK. Utfört 2017
Extern arbetskraft
Skador som uppstår i hamnen som inte är budgeterat.
170 000 680 000

Investering att hanteras av GKSS Anläggningskommitté
Utbyggnad av 2 toaletter samt duschväggar i omklädningsdelen för damer(2 st) och herrar(2st) i klubbhuset
90 000 klubbhuset

