
Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 14 nov. 2019 i klubbhuset, Långedrag 

 

Närvarande:                          Per-Olof Svensson  (Peo)  ordf. 

  Eva Anghem (EA) 

  Göran Carlsson  (GC) 

  Ulf Hallqvist  (UH) 

                                                     Lars Hedin   (LH) 

   Leif Skarenhed   (LS) 

  Mari Kristiansen 

Klas Forssell  (KF) vid protokollet 

 

1. Peo hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3. Tornet vid klubbhuset. Diskuterades att söka bidrag för renovering alt. inköp av nya fönster 

generellt för hela byggnaden. 

4. Thomas Rahm har informerat Peo att Castellum kommer att utföra de arbeten vid Tribunen, 

som vi tidigare tagit in anbud från entreprenör. Viktigt att HK blir delaktiga när arbeten 

planeras. 

5. Brygga mellan klubbhus och verkstaden. Lämpligt arbete för Wallerfors före årsskiftet. Pris 

för detta inhämtas snarast (UH, KF). 

6. Piren. Tre företag har kontaktats av UH. Dessa lämnar pris och förslag till utförande. När 

anbud inkommit väljs det som vi tror är förmånligast. Arbeten kommer att utföras våren 

2020. 

7. Nya bagagevagnar. 10 st. är beställda och leverans sker i mars 2020. 

8. 14 november 2019 stängdes vattnet av till bryggorna. Delar av HK var Erik behjälpliga vid 

avmontering av slangar.  

9.  Skyltsättning inom GKSS fastighet. Skyltgruppen har arbetat idogt och tagit fram förslag till 

skyltar inom i stort sett hela hamnområdet. Dessa presenterades vid dagens möte. Efter 

förslag och synpunkter görs vissa justeringar. Skyltgruppen har nytt möte 27 nov. 2019. 

Genomarbetat förslag till skyltsättning presenteras för Thomas Rahm i början av 2020. 

Målsättning är att nya skyltar skall vara på plats i mars 2020. 

10. Hamnordning, båtplatsavtal och ordningsregler. Bearbetning pågår. 

11. Matarbryggan. Träleverantören har utfört utlovat arbete och bytt div. plankor. 

12. Underhålls- och investeringsplan 2020 – 2024. Arbete med denna pågår. 

13. För att säkerställa att piren klarar framtida stormar bör sprängsten läggas på utsidan piren.  

GC utreder frågan vidare.  

14. Hammarband på piren. Företaget som utförde arbeten med hammarband tidigare förbereds 

för arbeten under 2020.  

15. Nästa möte är 5 dec. kl. 18.00 i klubbhuset. Ansvarig för förplägnad är Peo.  

     Göteborg 2019 11 14 

            Klas Forssell   (sekr.)                                               


