Göteborg fyller 400 år om några veckor. Långedrag har hela tiden på olika sätt
varit Göteborgarnas andningshål och utpost mot havet. Vi ägde fastigheten och
överlät den till staden för ca 100 år sedan, mot donatorns vilja. Vi lyckades
nyligen genom många ideella insatser få köpa tillbaka området, till ett för
klubben överkomligt pris.
Att direkt efter börja stänga av och begränsa tillträdet till hamnen kommer att
ge oss pinsamt dåligt rykte och det kommer nog inte att dröja länge förrän
detta kommer att uppmärksammas i media.
Vad vi förstått så överväger klubbledningen att förbjuda all form av bad i vår
hamn?
Alltså även på pontonen utanför?
I § 15 Lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun, står bl.a.
Bad i öppet vatten är förbjudet inom följande områden: ------småbåtshamnarna vid Arendal, Långedrag och Saltholmen, osv
Vill poängtera att kommunens badförbud gäller i öppet vatten, inom hamnen
inte utanför, där ju pontonen befinner sig i!!
Jag vädjar till klubben att gå synnerligen försiktigt fram och inte låta några
enstaka solsommardagar förstöra den fina stämning som vi i GKSS har skapat
mellan allmänheten och klubben. Att stänga helt eller ta bort pontonen vore
förödande. Den behövs ju dessutom för vår verksamhet!
Det finns en hel del möjligheter att stävja dessa olägenheter utan att behöva
”stänga” hamnen. Kanske accepteras på kontinenten, men det hör väl inte
hemma i vårt land?
Detta tror jag och många med mig kommer att bli förödande för vårt rykte. När
man vistas mycket i hamnen förstår man hur mycket denna oas uppskattas av
folk från både när och fjärran. Att vi fick ta över förpliktigar tycker vi!
Visst förekommer det oacceptabelt kaos vissa baddagar på året, speciellt på
den så väletablerade och omtyckta matarbryggan. Men för att stävja detta
finns många förslag, som först måste ges möjlighet att prövas.
Hälsn Dick
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