
 

 

Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 8 november 2017, Långedrag 

 

Närvarande: Per-Olof Svensson (Peo), ordf. 

  Eva Anghem (EA) 

  Göran Carlsson (GC) 

  Lars Hedin (LH) 

  Klas Forssell (KF)  vid protokollet 

 

1.Peo hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2.Föregående mötesprotokoll genomgicks och godkändes. 

3.Utbyggnad i klubbhuset av 2 toaletter samt duschväggar i omklädningsdelen damer och herrar. Peo 

undersöker vad som fortsättningsvis händer i ärendet. 

4.Hamnvärdar. Peo har sammanställt synpunkter hur det fungerat under den gångna säsongen, vilket 

diskuterades på dagens möte. Olika förslag finns hur bemanningen kan vara för nästa säsong:  

1: hamnliggare jobbar ihop med ungdomar   

2: hamnliggare tar över.  

Någon typ av enkät bör göras med hamnliggarna för att utröna intressset att jobba exempelvis en 

vecka under säsongen som hamnvärd. Ersättningsfrågan är viktig. Exempelvis sänkt hamnavgift. 

Peo, KF utreder vidare.  

Betr. arbetsuppgifter för hamnvärd reviderar EA befintlig PM. 

5.Parkeringsutredning för GKSS område pågår inom HK. Ett förslag med 16 bilplatser för gästande 

med betalning i bef. automat diskuterades. Saknas dock gällande grundkarta över området. GC 

undersöker vad han kan få fram. När grundkarta är framtagen gör vi ett parkeringsförslag. (KF) 

6.Kösystemet för att erhålla båtplats i hamnen ses över. GC utreder tillsammans med Jenny. Klart i 

januari 2018. 

7.Arbeten i hamnen inför vintern. 12 skadade pålar har bytts i oktober 2017. 

8.Elåtgärder på piren har beslutats utföras omgående. Avser nytt elskåp lika B- och C-bryggorna. 

Kostnad 75000:-. 

9.Säkerhetsåtgärder för vinterboende i båt. GC har skapat en grupp som skall penetrera frågan. 

10.Belysning vid matarbryggans början är mycket dålig.LH tar upp frågan med Erik Sandström. 

Föreslogs att lägga dit någon form av julbelysningsslinga provisoriskt. Permanent lösning till nästa 

vinter. 

11.GKSS har fått 309.000:- i bidrag till nytt hus vid jollebryggan samt trädäck norr om jollebryggan. 

12.Nästa möte: onsdag 13 december 2017 kl. 18.00 i klubbhuset. GC ordnar fika. 

 

Göteborg 8 november 2017 

  

Klas Forssell  (sekr.) 


