
Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 3 mars 2022 i klubbhuset. 

Närvarande:                          Per-Olof Svensson  (Peo)  ordf. 

  Göran Carlsson  (GC) 

  Ulf Hallqvist (UH) 

  Lars Hedin (LH) 

   Leif Skarenhed   (LS) 

Klas Forssell  (KF) vid protokollet 

 

1 Peo hälsade alla välkomna och förklarade med välbehag dagens HK-möte öppnat och att vi 

återigen kan ses i klubbhuset. 

2 Föregående protokoll godkändes. 

3 Gästhamnspriser för 2022. Priserna kommer att höjas med ca 10%. 

4 Läget på pågående och planerade arbeten: 

a. Arbeten med hammarband och akterstolpar har startat och färdigställs under mars 

månad. 

b. Elarbeten. Huvudkabel till brygga B har skadats och levererar endast en fas. Kabel bytes 

snarast. Kostnad ca 270.000:-. Kostnad ej med i budget. Planerad ny kabel till piren skjuts 

till 2023. 

c.  Bef.  Tallykey elstolpar som vi har på brygga B och C har utvecklats av fabrikanten till 

Tallykey Webb. Det innebär att fjärravläsning av elförbrukning möjliggörs, liksom 

säkerställa att man betalar bara för den el man förbrukar mm. 13 elstolpar beställes nu. 

Dessa kommer att monteras på bryggorna D, E, F, G, sannolikt till hösten. Uppgradering 

av bef. Tallykey stolpar på bryggorna B och C till Tallykey Webb är planerat till 2023. 

d. Tribunen. Entreprenör startar sannolikt arbeten i mars månad. 

e. Kungabryggan. Hamnkommitténs förslag med lägre avsats längst ut utförs sannolikt 

2023.  

f. Utveckling av Båtplats B5. Entreprenören Dawab som är anlitade för hammarbanden på 

piren, skall försöka få dit en stolpe nära matarbryggan. 

g. Miljörummet. Blir delvis ett arbete på arbetsdagarna att rensa upp. 

h. Flaggstänger. På tre flaggstänger bör infästningar bytas. KF undersöker leverantör av 

dessa. 

i. Skärmskydd. Utföres på arbetsdagarna. 

5 Arbetsdagar. Beslutades att 5 och 6 april 2022 är årets första arbetsdagar. Peo meddelar 

detta på internet.  

6 Nästa möte är 2022 04 06 kl. 18.00 i klubbhuset. Fika ansvarig är LS. 

7 Peo tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

            Göteborg 2022 03 03 

            Klas Forssell   (sekr.)                                               


