
Från GKSS-hamnen tar ni er lätt in till 
Göteborgs centrum med spårvagn 9 
eller 11 som avgår flera gånger i timmen.

I hamnens direkta närhet finns såväl mat-
butiker och restauranger som båttillbehör 
och båtservice. Som gäst i hamnen får du 
15 % rabatt när du handlar hos SeaSea 
båttillbehör. 

Du har även möjlighet att låna cyklar och 
cykelkärror till dina inköp. Sveriges näst 
största stad Göteborg har två internatio
nella flygplatser och nås sjövägen med 
Stena Lines Tysklands- och Danmarksfärjor. 
Till Stena Lines terminaler kommer du 

Välkommen till 
GKSS-hamnen!

www.gkss.se

med spårvagn 9 eller 11 och från central-
stationen går flygbussar till de olika flyg-
platserna.

I vår hamn har du möjlighet att lämna 
din båt under en längre tid till ett rabat-
terat pris. Vi går två hamnrundor per dag 
och tittar då till alla båtar  och deras 
förtöjningar.

Varje dag mellan 07.00 och 21.00 finns 
hamnvärdarna på plats i hamnen. Du når 
oss per telefon eller i hamnvaktstornet på 
våra kontorstider. Tveka inte att kontakta 
oss ifall ni har några frågor eller om ni 
behöver någon hjälp!                  



Hamnservice/information
Wc/Dusch/Bastu, Sopstation/Miljöstation.
Tvättmaskiner (Tid bokas hos hamnvakten)
Lånecyklar (max 2h, mot 100 kr deposition)

Hamnen är bemannad kl. 07.00-21.00

Hamnvaktstornet är öppet kl.  09.00-10.00
 14.00-15.00
 18.00-20.00

GKSS telefonnummer  +46 (0) 703 399 398
 +46 (0) 31 29 11 45

Mailadress: hamnvakten@gkss.se

Resturanger och caféer
1. Seglarkrogen (GKSS klubbresturang)
2. Långedrags värdshus
3. Trädgårds caféet 
4. Brasseriet Långedrag
5. Barcavella (pizzeria)
6. Lasse-Maja (bageri och café)
7. Saltholmen (thaimat)

Butiker
8. SeaSea (båttillbehör)
 Mån-fre 09,00-18,00 (10-14 helg)

9. Konsum, livsmedel.
 09,00-22,00 alla dagar 

10. OkQ8, bensin & diesel.
 Mån-fre 07,00-22,00 (9-22 helg)

11. Hemköp, livsmedel.
 Mån-fre 09,00-21,00 (10-20 helg)

12. Wahlborgs, diesel, motorservice & båttillbehör.
 Mån-fre 09,00-18,00 (helg 10,00-14,00)

13. Viking, rigg- och båttillbehör
 Mån – fre 09,00-15,00 (Helg 10-14)

14. Systembolaget, vin & öl.
 Mån – fre 10,00-18,00. Lör: 10-13

Övrigt
15. Spårvagnshållplats
16. Bankomat
17. Vårdcentral
18. Apotek
19. Post (Konsum)

Nyttiga telefonnummer 
Nödnummer: 112
Taxi Göteborg: +46 (0)31–650 000
Stena Line: +46 (0)31–704 00 00
Motorservice MITAB: +46 (0)31–769 14 30
Segelmakare Lundh Sails: +46 (0)31–29 30 21

Vi hoppas att ni får en 
trivsam vistelse i vår hamn.


