
Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 21 jan. 2021. Digitalt möte. 

Närvarande:                          Per-Olof Svensson  (Peo)  ordf. 

  Göran Carlsson  (GC) 

  Ulf Hallqvist (UH) 

   Leif Skarenhed   (LS) 

  Mari Kristiansen (MK) 

Klas Forssell  (KF) vid protokollet 

 

1 Peo hälsade alla välkomna och tyckte att det var fint att det tekniska fungerade så bra samt 

förklarade mötet öppnat. 

2 Information från senaste styrelsemötet. Budget för GKSS 2021 har spikats. Klubbhuset tak 

repareras. Kostnad 740.000:-. Diskussion om underhåll av anläggningar.  

3 Budget 2021. Föreslagen budget för HK har godkänts av styrelsen.  

4 Gästhamnsavgifter 2021. Beslutades att avgifterna bibehålles lika som 2020. Betr. 

hamnvärdar avvaktas tills vi vet hur Coronapandemin utvecklar sej. 

5 Hamnordning och Ordningsregler. Utskickade förslag från Peo diskuterades och smärre 

ändringar gjordes. Förslagen lägger nu Peo fram för Thomas Rahm för beslut. 

6 Arbetsplanering 2021.  

Piren/brygga A avs. återläggning av nedfallna block. Arbeten är planerade till april månad. UH 

kontaktar Erik Sandström så att han kontaktar entreprenören att arbeten verkligen utförs i 

april månad 2021. 

Reparation av stolpar mm vid tribunen. Castellum har ännu inte lämnat besked när man 

tänker starta. Thomas Rahm håller i kontakten med Castellum. 

Nya vattenslangar. Dessa monteras på resp. plats 2021 03 23. 

Arbeten i Tribunens lokal avvaktas med. 

Skyltar med båtplatsnummer mm monteras på de bryggor som saknar dessa 2021 04 07.  

Övriga planerade åtgärder redovisas nedan. 

7 Uthyrning i hamnen i Långedrag mm. Läget i dec 2020.  34 lediga platser, 186 personer i kö,   

32 vill byta plats, 39 vinterliggare. Prognosen är att hamnplatserna blir uthyrda 2021. 

Ompålning för större platser på B-bryggan utförs hösten 2021, då MK gör bedömning vad 

behovet är för 2022.     

8 Badbryggan/pontonen. Det har kommit fler synpunkter om badandet föregående säsong.  

Gästande båtar har bl. a. uttryckt sig negativt hur det var med alla badande och folk på 

bryggorna. HK:s önskemål är att pontonen tas bort till nästa säsong. Peo tar upp detta med 

Thomas Rahm.  

        9    Skyltar. Peo kollar med Thomas Rahm hur läget är.                             

              Nästa möte är 2021 02 25 kl. 18.00. Digitalt. 

 

            Göteborg 2021 01 21 

            Klas Forssell   (sekr.)      



Planerade arbete inför våren 2020 fram 

skjutet till året 2021 

Montera samtliga vattenslangar 

Montera båtplatsnummer på brygga E,F,G 

Planera för bom vid jollebryggan (om investering ges) 

2 Nya grillar och grillbord 

Spaljé för matvagnar gaveln sophuset 

Akustikplattor tak Tribunen monteras 

Montera badstege vid Surfingbryggan 

Hänga upp kablar vid Surfingbryggan/Matarbryggan 

Bättringsmåla vid Surfingbryggan/Matarbryggan stålbalkar 

Slipa lacka golvet Tribunen 

Nya bord tribunen 

Montera mer taggtråd tak Tribunen 

Elsanera gamla kablar utan ström 

Måla akterstolpar 

Testa stolpar i hamnen, deras kondition 

Byta ut samtliga flagglinor med hakar 

Ta ner två flaggstänger då linorna saknas 

Montera upp nya skyltar som skall vara på gång 

 

 
                                          


