
Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 29 aug. 2019 i klubbhuset, Långedrag 

 

Närvarande:                          Per-Olof Svensson  (Peo)  ordf. 

  Eva Anghem (EA) 

  Göran Carlsson  (GC) 

  Ulf Hallqvist  (UH) 

                                                     Lars Hedin   (LH) 

  Mari Kristiansen (MK) 

Klas Forssell  (KF) vid protokollet 

 

1. Peo hälsade alla välkomna och speciellt Mari Kristiansen från kansliet samt 

 förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående mötesprotokoll godkändes.  

3. Information från senaste styrelsemötet i augusti. Matchcup Sweden, RC44, SM i finnjolle 

resp. Laser där GKSS har deltagit som arrangörer har fungerat bra. Det har varit färre 

gästbåtar i hamnen under årets säsong jämfört med föregående.  

4. Airbnb-boende i hamnen. Eftersom åtminstone en båt i hamnen hyr ut sin båt som typ hotell, 

med tillgång till alla faciliteter i klubbhuset, har styrelsen beslutat att detta skall stoppas.  

5. HK:s förslag till båtplatsavgifter för 2020 är att godkänna en höjning på max 1,5 %. 

6. Nytt system för administration av båtplatser kommer att inköpas. Det som är aktuellt heter 

Portlux och kostar 70.000:- inkl. utbildning och support. 

7. Synpunkter på hamnen som inkommit till seniora hamnvärdar och Julia Dahlberg. Behövs nya 

tvättmaskiner. Har varit mycket skräp mm runt sopcontainer. Fler cyklar behövs. 

Hamnexpedition bör stänga kl. 21. Billiga GKSS-teashirt efterfrågas. Efterfrågan på 

morgonbröd har varit stor. Wifi fungerar inte så bra. 10 pers. har handlat Gasol. 

8. Lägesrapport avs. hamnordning, båtplatsavtal, ordningsregler mm. Möte planeras med 

Thomas Rahm, Anna Haglund Persson, Peo, KF där bl. a. Airbnb-boende i hamnen skall tas in i 

hamnordningen så att det klargörs att detta inte är tillåtet. 

9. Matarbryggan. Träleverantören har inte fullgjort sitt utlovade arbete där träet slagit sej. Vid 

kontakt har ansvarig lovat att detta skall utföras snarast. 

10. Mari Kristiansen hade bl. a. förslag till att det sätts upp nya bänkar på det nya däcket vid 

hamnvaktstornet samt nya grillar, kanske fasta. Nya bord i tribunen.  

11. Arbetsdagar till hösten är föreslaget till 24, 25, 28 september 2019 kl. 09 – 16. Arbeten som 

diskuterades vi dagens möte var: hänga upp slangställning vid däcket vid hamnvaktstornet,   

2 st förankringsfästen för förtampar på C-bryggan (plats 7), nya stegar för vinterliggare, 

montera fast en vattenkran på D-bryggan, måla räcket runt Tornet, ny aluminiumplåt på 

matarbryggan, måla akterstolpar, Invändiga arbeten i tribunen, gamla cyklar till återvinning, 

reparation av betongplatta under tribunen, bygga skydd för livsmedelstranportörer vid södra 

sidan av sophuset. 

12. Tribunen. Peo åtog sej att undersöka vem som ansvarar för tribunen. Speciellt med hänsyn 

till de arbeten som måste göras med stolparna som bär upp konstruktionen. 

13. Låssystem. Översyn av kodsystemet som är tungarbetat. 



14. Piren. Utredes om vi kan handla upp entreprenör under hösten, som reparerar piren där 

stenar fallit ner. 

 

15. Nästa möte är 19 sep. kl. 18.00 i klubbhuset. Fikaansvarig är LH.  

 

 

        Göteborg 2019 08 29 

        Klas Forssell   (sekr.)                                               


