
Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 25 augusti 2022 

Närvarande:                          Per-Olof Svensson (Peo) ordf. och vid protokollet 

      Lars Hedin (LH) 

  Göran Carlsson  (GC) 

  Ulf Hallqvist (UH) 

   Leif Skarenhed   (LS) 

Frånvarande:  Mari Kristiansen (MK) 

  Klas Forssell  (KF) 

  Eva Anghem (EA) 

1 Peo hälsade alla välkomna och förklarade dagens HK-möte öppnat. 

2 Ledamöterna redogjorde för sina aktiviteter under sommaren. Föregående protokoll lades till 

handlingarna. 

3 Eftersom Mari inte kunde närvara skickade hon en sammanfattning vad som hänt under 

sommaren i vår hamn. HK noterade följande: 

a. Sommarens intäkter i gästhamnen 1,2 milj. och 3900 gästnätter. Fantastiskt och all 

time high. 

b. Enligt Mari har hamnvärdarna varit underbemannade och bemanning och 

arbetstider behöver ses över till nästa säsong. 

c. Disciplinen hos båtplatsinnehavarna att skylta grönt har varit väldigt dålig. Detta har 

inneburit att man tvingats meddela gästbåtar att hamnen är full. Åtgärder med t.ex 

sms-tjänst eller andra åtgärder behövs kanske till nästa säsong.  

d. Hamnkontorets öppettider behöver ses över till nästa säsong.  

e. I övrigt diskuterades i stort kring gästhamnsverksamheten. Diskussionen fortsätter 

vid kommande möten. 

4 Elstolparna för att kunna mäta enskild förbrukning. 

a. Elstolparna till innerhamnen 12 st är inköpta och styrelsen har godkänt montering för 

21 500-: 

b. Befintliga elstolpar på B och C behöver byggas om för anpassning till webavläsning 57 

st. Ombyggnad kostar 520 000-: Gelnet offert plus montering 306 000-: dvs totalt 

cirka 800 000-:. 

c. Befintliga elstolpar för piren behöver bytas ut helt för att passa till webavläsning 16 

st. Stolpar kostar 398 000-: 12 st plus 4 st dvs totalt 16 nya stolparoch montering 

270 000-: dvs totalt cirka 700 000-: för piren. 

d. Diskuterades prioriteringar. Innerhamn är på gång. I budget för 2023 lägger vi in 

Brygga b och C samt kanske även piren med tanke på möjligheterna till 

kostnadsbesparingar. Ytterligare undersökningar behöver göras för att identifiera 

möjliga kostnadsbesparingar på elkostnaderna. 

5 Göran tar ett snack med Mari om beläggning för vinterhamnen. 

6 Ulf inverterar behov och föreslår eventuella arbetsdagar under hösten. 

7  Nästa möte är 2022 29/9 kl. 18.00 i klubbhuset. Fika ansvarig Ulf Hallqvist. 

8 Peo tackade för visat intresse varvid ledamöterna behagade åtskiljas. 
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