
Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 25 feb. 2021. Digitalt möte. 

Närvarande:                          Per-Olof Svensson  (Peo)  ordf. 

      Eva Anghem (EA) 

  Göran Carlsson  (GC) 

  Ulf Hallqvist (UH) 

   Leif Skarenhed   (LS) 

  Mari Kristiansen (MK) 

Klas Forssell  (KF) vid protokollet 

 

1 Peo hälsade alla välkomna och förklarade det digitala mötet öppnat. 

2 Föregående protokoll godkändes. 

3 Information från senaste styrelsemötet. Bokslut för hela verksamheten ger preliminärt ett 

resultat på + 500.000:-.  Underhåll av anläggningar exkl. hamnen, som HK har kontroll på, där 

har Anläggningskommittén prioriterat: 1. Byta fönster i hamnvaktstornet 2. Byta panel på 

verkstadsbyggnaden 3. Renovera bastun tex nytt aggregat. 

4 Med hänsyn till Corona-läget är osäkerheten stor om antal gästande båtar kommande 

säsong. HK tror på att korta ner tiderna när hamnvärdarna finns på plats i hamnen. MK tar 

fram förslag till tider. Seniora hamnvärdar vet vi idag lite om. Undersökes av Peo.  

5 Revers och kundavtal. Synpunkter har inkommit att återbetalning av revers tar för lång tid, 1 

år. Diskuterades om tiden borde vara 6 månader. Dessutom bör det stå i avtalet vad som 

gäller för reversen. Peo kollar. 

6 Hamnordning och Ordningsregler. Har inkommit synpunkter från sekr. i GKSS avs. 

ansvarsdelen. Kommer kompletterande text från sekr. 

7 Piren/brygga A avs. återläggning av nedfallna block. Kommit besked att arbeten startar slutet 

av mars om vädret tillåter annars något senare.                                                                      

8 Vattenslangarna monteras 2021 03 23 på HK arbetsdag. E-bryggan kan ha läckage på vatten 

och det kan finnas även på andra ställen i hamnen. Kollas vid vattenpåsläpp. 

9 Båtplatsnummer finns nu tillgängliga att montera. Utföres på arbetsdag 2021 04 07. 

10 Tribunen. Beträffande Castellums erbjudna arbeten har inget besked kommit från Thomas 

Rahm. Peo undersöker läget. 

11 Mätning av djup i hamnen. Arbetsdag behövs för detta. MK ger besked vilka platser som 

behöver mätas. 

12 Bom vid sjösättningsrampen. UH har undersökt och fått in beskrivningar och priser på vad 

som behövs för att starta arbeten. Ligger prismässigt inom budget. Behövs klartecken från 

Thomas Rahm. Peo kontaktar. 

13 Grillplatsen. Beslöts att inköpa grill av märket Landmann Vinson Barrel Exclusive (UH). På 

bänkbord skall skyltas att de är GKSS egendom. Ansvariga  EA och LS.  

14 ”Stenröset” vid infarten rensas från ogräs mm. 

15 Kärror på tennisbanan. Står fortfarande kärror där som är obehöriga. Uthyrning skall ske på 

markerade platser. Förslag att ytan skyltas upp och kätting med kodlås monteras. 

16 GKSS annonserar i Gästhamnguiden och Svenska Gästhamnar. 

17 Båtplatsdekal får ny färg i 2021.    



18 Badbryggan/pontonen. Efter föregående HK-möte översändes mail till Thomas Rahm 

angående våra synpunkter varför flytbryggan, som blivit en badbrygga, bör tas bort. Som svar 

hänvisade Thomas till synpunkter från seglarskolan, träning, tävling, företagsevent hur viktigt 

dessa tyckte att flytbryggan är. Framkom inga namn på de som uttryckt sej. På svaret från 

Thomas tolkar vi att han vill ha kvar flytbryggan oavsett vilka konsekvenser detta har med 

bl.a. minskade intäkter, otrivsel mm. Beslöts att Peo ordnar möte med Thomas Rahm, där de 

som kan är med och vi lägger fram våra synpunkter än en gång.  

                              

              Nästa möte är 2021 03 25 kl. 18.00. Digitalt. 

 

            Göteborg 2021 02 25 

            Klas Forssell   (sekr.)                                               


