Motion till GKSS årsmöte 2021 gällande pontonbrygga vid Tribunen.
Under det senaste året har badaktiviteten väsentligt utökats vid denna brygga. Bryggan medför tyvärr
inte bara bakaktivitet utan har också medfört att ett stort antal cyklar, mopeder o motorcyklar ställs upp
i närheten av matarbryggan. Nedan har vi, utan rangordning, upptagit upplevda problem med
aktiviteten i anslutning till pontonen och som även speglar av sig inom andra områden i närheten. Med
andra ord GKSS hamn har blivit ett tillhåll för ungdomar.
-

Bad på pontonen ger snabbt uppslag om att hoppa från tribunens tak verkar intressant. Sagt och
gjort den hindrande taggtråden som skulle förhindra detta tas snabbt om hand och hopp sker
såväl ut i ”havet” som i hamnen. Lämplig uppstigningsstege finns på båtar i närheten som
utnyttjas för ändamålet. En intressant fråga är vad som händer om någon skada uppstår och
GKSS roll.

-

Genom att många ungdomar samlas så uppstår mkt glam och hög musik vilket stör såväl
medlemmar men kanske framförallt våra seglande gäster. Kommer dessa tillbaka och kommer
nya om ryktet om hög musik och skrål sprider sig,

-

Medlemmar har hotats vid försök att tala badande tillrätta. Så kan vi naturligtvis inte ha det i vår
hamn.

-

Våra grillar och gästbord vid matarbryggans början ockuperas av ungdomar. Detta innebär att
våra gäster ej får möjlighet till gemensam grillning efter dagens segling. Nerskräpning
förekommer i stor omfattning. Dans sker på våra bord. Det kan här också nämnas att
möjligheten för gästande båtar ett gemensamt träffas på land är mkt begränsad i hamnen.

-

Risken för stölder och skadegörelse ökar. Brandsläckare har försvunnit. Livbojar har slängts i
vattnet.

-

Hamnvärdarna är utsatta.

-

Motorcyklar har kört mellan uppställda jollar och sprutat sten o sand med hjulen.

Sammantaget anser vi undertecknare att aktuell pontonbrygga skall borttagas från nuvarande plats.
Som gamla kappseglare har vi naturligtvis förstående att denna kan underlätta vid vissa kappseglingar.
Vi anser dock att olägenheterna väger över och motionerar således om att denna pontonbrygga skall
antingen borttagas helt eller flyttas till annat bättre läge. Om detta inte skulle vara tillräckligt för att
undanröja dagens problem anser vi att någon form av grind i början av matarbryggan bör övervägas. Vi
anser också att besättningsbyte borde kunna genomföras med hjälp av någon följebåt.
Vi anser att det är mycket angeläget att GKSS vidtager åtgärder mot detta beteende av icke medlemmar
så att det inte eskalerar utom GKSS kontroll.
Både för medlemmarnas trivsel och också för att bibehålla hamnen som en attraktiv gästhamn.
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