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GKSS Hamnmöte 5 november 2014 

Välkomna  



Dagordning 
• Inledning  

• Hamnkommittén, arbetsuppgift, ledamöter 

• Ekonomiskt utfall 20140930 

• Utförda åtgärder under 2014 

• Förslag till underhålls –och investeringsplan kommande 5 år 

• Information/lägesrapport ”Styrelsens förslag till vision för Sällskapet” 
Övriga frågor 



GKSS Hamnkommitté 2014 

• Peter Örtendahl, ordf 
• Eva Viktorsson, seglade iväg våren 2014 
• Eva Anghem 
• Klas Forsell, kommer att avgå efter 2014 
• Ulf Hallqvist 

Lars Hedin 
• Lennart Engström 
• PeO Svensson 

 
Vi behöver alltså 2 nya båtplatsinnehavare till HK för 2015. 
 

 

 



Hamnkommitténs arbetsuppgift 
Styrelsebeslut 2008-01-15 

Mål 

• HK’s mål är att tillsammans med övriga verksamheter i Långedrag skapa en så bra hamn som möjligt för att 
bidra till medlemsvärde , social gemenskap och klubbsamhörighet. 

Ansvar och roll: 

• HK ansvarar för att 

– Tidigt identifiera problemkällor 

– Ha god kontakt med båtplatsinnehavare 

– Aktivt verka för att servicegraden i hamnen håller en god kvalitet 

– Kontinuerligt följa upp reparations- och underhållsbehov 

– Söka förutse framtida behov för en fortsatt lyckosam hamnverksamhet 

– Ansvara för budgeten resultatstället Hamnen 

– Arbeta med delen av verksamheten och anläggningen i Långedrag som rimligen kan anses utgöra 
hamnverksamhet 

Avgränsning 

– GKSS kansli ansvarar för den operativa driften av hamnen 

– Anläggningskommitten ansvara för tekniska och ekonomiska kalkyler samt genomförande av underhåll 
och investeringar i hamnen 

– Anläggningskommitten ansvara för planläggning och prioriteringar avseende investeringar och underhåll 
av GKSS samtliga anläggningar 

 

 

Hamnkommitténs huvuduppgifter är att verka för hamnens skötsel och utveckling, ha kontaktfunktion 
hamnplatsinnehavare – styrelse, medverka vid kontraktsformuleringar, redovisa långsiktig budget – och – 
finansieringsbehov och medverka till att lösa dessa behov.  



Hänt under 2014 

 
• Utbyte av skadade /försvunna pålar 
• Uppgradering med nya röd/gröna skyltar 
• Uppgradering med nya båtplatsnummer 
• Diverse löpande underhållsarbete 
• Uppgradering av räddningsutrustning 
• Informationsskyltar , juniorboden och matarbryggan 
• Uppgradering av jolledäcket, drivet av Ia Kjellsdotter 

och Glädjeresan 
 



Hamnens ekonomisk utveckling 2010-20140930 

Intäkter 2010 2011 2012 2013 20140930
Fasta platser 3 304 000 3 575 250 3 445 000 3 454 406 3 820 111

VB och VL 419 000 394 750 100 500 343 560 187 200

Gästande båt 863 000 906 380 928 218 825 930 930 998

El 277 978 211 722

Summa intäkter 4 586 000 4 876 380 4 473 718 4 901 874 5 150 031

Kostnader                

El (brutto) 505 000 430 000 368 518 445 003 298 290

Vatten/renhåll 135 000 166 000 240 408 13    4 854 110 816

Tomträttsavgäld 153 000 131 000 169 725 191 625 131 400

Löner hamnvärdar 340 000 285 000 260 820 270 463 287 593

Löp per/underhåll 554 000 134 000 305 843 262 171 191 098

Försäkring 30 000 30 000 29 098 34 897 27 231

Avskrivningar/Invest. 311 000 330 000 340 867 343 494 241 886

Summa kostnader 2 028 000 1 506 000 1 715 279 1 682 507 1 288 314

Bruttoresultat 2 558 000 3 370 380 2 758 439 3 219 367 3 861 717



 
Hamnens indirekta kostnader  

•  Del av Klubbhus kostnader  

•  Del av Seglarbladets kostnader  

•  Del av IT kostnader  

•  Del av kanslikostnader 

    

 

    

 



UTLÅTANDE ÖVER UTFÖRD SYN AV BRYGGOR MM I GKSS HAMNANLÄGGNING 2014 09 16 kl. 14-17 

Besiktningen omfattar okulär syn av bryggornas och anslutande ytors kondition avs. säkerhet mm. 

Besiktning utförd av Lars Hedin & Klas Forssell 

FEL BRISTFÄLLIGHETER, ANMÄRKNINGAR MM 

Brygga A 

• Generellt: rostangrepp på alla handtag till vattenutkastare. Räddningsstegar är 7 st.                                    

•  A1: Fyr ur funktion. El-anslutning ej godkänd – säkerhetsrisk. 

Brygga B 

• Allmänt: 7 pålar som är genomgående och används till förtöjning har rötskador. Ytskikt har 
sprickbildningar, är slitet och bör bytas ut på sikt.                                    

• B1: bryggskylts infästning är undermålig. Säkerhetsrisk.                                 

• B2: längsgående sprickbildning, bit saknas                                        

• B3: längsgående sprickbildning, l=4m.                                       

• B4: längsgående sprickbildning, l=2m.                                        

• B5: längsgående sprickbildning, l=3m.                                      

• B6: längsgående sprickbildning, l=3m.                                      

• B7: längsgående sprickbildning, l=2m.                                    

• B8: 2 plankor skadade, l=2x3m.                                   

• B9: längsgående sprickbildning, l=3m.                                 

• B10: Hål i ytskikt. 

• 5 st Räddningsstegar finns på östersidan av bryggan. Belysningsstolpar är skadade och infästningar i 
bryggdäck ej godkända. 

Matarbryggan mellan brygga B – C 

• Ytskikt slitet och ojämnt. 

 



Brygga C 

• Allmänt: 2 pålar som är genomgående och används till förtöjning har rötskador. Ytskikt har 
sprickbildningar, lösa plankor, murket. Generellt är ytskiktet av undermålig kvalitet. Belysningsstolpar är 
skadade och infästningar  i bryggdäck ej godkända. Brygga buktar i horisontalled på ett flertal ställen – 
ormlik. Räddningsstegar är 4 st. 

• C1: skoning vid bryggnock skadad och klen dimension, l=10m                               

•  C2: längsgående sprickbildning, 1x4m och 1x3m.                                 

• C3: längsgående sprickbildning, l=3m.                                    

• C4: längsgående sprickbildning, l=2x3m.                                     

• C5: längsgående sprickbildning, l=2x4m.  

Windsurfing-däck 

• Ytskikt av undermålig kvalitet, hål mm. Inkluderar även ramp till matarbryggan. L=30m. 

Brygga D 

• Allmänt: Brygg rör sej vid hård vind i nord/sydlig riktning. Vridning inåt land ca 21 m från landfäste. Ytskikt 
innehåller sprickbildningar och bör bytas ut på sikt. Generellt saknas förtöjningsringar. 3 st räddningsstegar 
finns inom 2 m vid plats nr 15. 

• D1: brännskada i ytskikt.                                

•  D2: bryggskylts infästning är undermålig. Säkerhetsrisk. 

Bryggdel väster och söder om tornet 

• Vid ombyggnad av servicebryggan utanför tornet har lågdel ej återställts. Detta medför problem med 
tillgängligheten för båtplatsinnehavare och gäster. 

• T1: snubbelkant.                                            

•  T2: kantbalk ej infäst på godkänt sätt.                                    

• T3: Kantlist delvis borta. 

 



Brygga E 

• Allmänt: bryggan har vridning inåt land vid plats ca 30. Ytskikt innehåller sprickbildningar. Generellt saknas 
förtöjningsringar. 2 st räddningsstegar bredvid varandra vid plats 23. 

Brygga F 

• Allmänt: bryggan har vridning utåt ca 33 m från landfäste. Ytskikt innehåller sprickbildningar. Generellt 
saknas förtöjningsringar. 2 st räddningsstegar. 

• F1: bärlina som även användes till förtöjning är delvis murken. L= ca 4m. Skaderisk. 

Brygga G 

• Allmänt: består innerst av träbrygga och utanför flytbryggor med ramper. Kontroll av flytbryggors 
flytelement bör göras årligen. Kvaliteten på infästning med kätting undersökes. Generellt saknas 
förtöjningsringar på träbryggan. På beslag vid infästning av ramp till träbryggan saknas bultar. Infästning ej 
fackmannamässigt utförd. Skaderis 

 



Kostnadsuppskattning för underhålls och investreringsplan  
2015-2020  

År 1.     Beräknad kostnad 

1. Krysspålning – Bryggor B och C  (under bryggorna)                                      50´ 

2. Byte av skadade akterpålar samt utbyte enligt underhållsplan          100´ 

3. Ny brädgång på matarbryggan mellan B och C – 125 m2          100´ 

4. Ny elinstallation Brygga C (delvis)  ca 50%           100´ 

5. Justering av övrig el på bryggorna (skadade kontaktdon o.d)            20´ 

6. Reparation av befintliga skador på bryggorna B-C-D-E-F                             50´     

              (se sep. utlåtande från 2014-09-16, bifogas)      

       7.    Betalautomat (båt – bil)                                                 120´ 

       8.    Räddningsutrustning               20´    Total: 560´  

  

__________________________________________________________________________________  

År 2. 

1. Krysspålning Bryggor B och C  (under bryggorna)                                      50´ 

2. Byte av skadade akterpålar samt utbyte enligt underhållsplan          100´ 

3. El  installation B och C -  50%            150´ 

4. Räddningsutrustning               20´ 

5. Duschväggar – dam och herr              30´ 

6. Brädgång Brygga B ca 100 meter av ca 250 m                                    200´ 

7. Reparation av fyren + elinstallation              25´ 

8. Vattenutkasthandtag Brygga A              10´   Total: 585´ 

__________________________________________________________________________________ 



År 3. 

1. Krysspålning Bryggor B och C  (under bryggorna)                                        50´ 

2. Byte av skadade akterpålar samt utbyte enligt underhållsplan          100´ 

3. Brädgång Brygga B ca 100 meter av ca 250 m          200´ 

4. Räcke vid servicebryggan             10´ 

5. Återställning av lågdelen vid servicebryggan            50´ 

6. El Brygga B            100´ 

7. Räddningsutrustning              20´ 

8. Reparation av windsurfingdäck             15´   Total: 535´ 

År 4. 

1. Krysspålning Bryggor B och C (under bryggorna)           50´ 

2. Byte av skadade akterpålar samt byte enligt underhållsplan                  100´  

3. Utbyte av brädgång Brygga B (ca 40 meter)            50´ 

4. El Brygga B            100´ 

5. Räddningsutrustning              20´ 

6. Utbyggnad av däck och brygga (norr om bryggdäcket för jollar)            100´ 

7. Byte av trädäck söder om tornet            60´    Total: 480´ 

__________________________________________________________________________________  

År 5. 

1. Byte av skadade akterpålar          100´ 

2. Utbyggnad av däck och brygga norr om jolledäck         100´ 

3. Utbyte av däck Brygga C                                   400´    Total: 600´ 

__________________________________________________________________________________  



Sammanställning av kostnaduppskattningar för  
underhålls och investreringsplan 2015-2020 

År Kostnad i TSEK 

År 1 560 

År 2 585 

År 3 535 

År 4 480 

År 5 600 

Totalt 2015-2020 2 760 



Hur vill ni att Hamnkommitten skall arbeta? 

• Protokollen från våra möten finns på GKSS hemsida 

• Ökad kommunikation? 

• Mer information på mail? 

• Arbetsdagar ? 

• Andra aktiviteter 

 

• Kontakta oss gärna med ideer och synpunkter på 

 hamnkommitten@gkss.se  

 

 

mailto:hamnkommitten@gkss.se


GKSS vision 

• LÄGESRAPPORT 



Vision 2020 



En förstudie om hur klubben vill 
positionera sig i framtiden 

• Intervjuer gjorda hösten 2014 med 
styrelsemedlemmar, kommittéledamöter , 

anställda och enskilda medlemmar 

 

• Klubben bygger på ideella insatser varför det är 
viktigt med social gemenskap och att man har kul 

på sin fritid.  

 

 



 

 
Kärnverksamheten 

Sällskapet har som ändamål att verka i enlighet 

med idrottens mål och inriktning, befrämja 

kappseglings- och övrig fritidsbåtverksamhet 

och verka för sammanhållning mellan dess 

utövare och anhängare. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=gkss+emblem&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZdrRqBeTe77ZXM&tbnid=hvk5h8E_5-qYqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oceanworld.co.uk/ocean/yachtclubsassociationsandteams.htm&ei=c0qRUfSlCYiM4gSJrYDwBw&bvm=bv.46340616,d.bGE&psig=AFQjCNGs_tbCPPwpIB17fbDPry2AYdeAww&ust=1368562551180700


Vår vision 

• GKSS är den ledande idrottsklubben inom 
segling och båtliv. 

 

• Värdegrund som bygger på öppenhet där alla 
medlemmar och subkulturer är välkomna.  



Vi vill fortsatt 

• Ha Sveriges bästa seglingsutbildning för barn, 
vuxna och funtionsnedsatta. 
http://gkss.se/seglarskola/ 
 

• Ha de mest attraktiva ”multiarenorna” i 
Sverige/Norden för våra medlemmar och våra 
gäster oavsett om det gäller kappsegling, båtliv 
eller utbildning. http://gkss.se/hamn/ 
 

• Vara Sveriges bästa kappseglingsarrangör 
http://gkss.se/Kappsegling/  
 

• Ha befäst vår ställning som en av Sveriges mest 
framgångsrika idrotts klubbar 
http://gkss.se/traning/ 
 

• Öka gemenskapen inom klubben med fler sociala 
aktiviteter. http://gkss.se/medlem/ 
 

• Att genom den ökade attraktionskraften söker 
sig fler till klubben och vill vara medlem. 
http://gkss.se/medlem/ 
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Miljövision 
 

 

• Vi utnyttjar vinden och är för miljövänliga lösningar. 

• Vi hanterar fekalier från egna och gästande båtar från 
2015 

• Vi behöver inte använda giftiga bottenfärger i 
framtiden. 

• Våra båtar kan stå på land i väntande på användning i 
sjön. Tennisbanan tex. 

• Vi har filtrering av sköljvatten vid våra kranar och 
sjösättningsramper.  

• Vi använder oss av akrylatbensin.  

• Vi har inga två takts motorer i föreningen. 

 

 

 



GKSS står för: 

 

• Glädje 

• Frihet 

• Kamratskap 

• Tradition 

• Hälsa 

• Säkerhet 

• Ansvar för kommande 
generationer  

 

Låt oss därför ta ansvar och utveckla 
klubben 

 



Övriga Frågor 



Glöm inte 
 

Sällskapets höstmöte 18 november  
Start 16.45 på Nya Varvet 

 
 
 



Avslut 

 Tack för att ni kom   



Anteckningar från hamnmötet  

5 november 2014 
Plats: Sjöräddningens lokaler i Långedrag. Anteckningar från mötet. Vid pennan Klas Forssell. 

Till hamnmötet hade 58 personer som är intressenter i hamnen kommit. Till den senare delen av mötet infann 
sig även ordföranden och klubbdirektören i GKSS. 

Peter Örtendahl, ordf. i hamnkommittén, hälsade alla välkomna och överlämnade sedan ordet till Per-Olof 
Svensson som ledde mötet. 

Hamnkommitténs arbetsuppgifter presenterades samt vad som hänt i hamnen avseende underhåll mm. HK 
kommer försöka att utveckla samarbetet med Anl. Kommittén bl. a. i budgetarbetet. 

Hamnens ekonomiska utveckling 2010-2014 09 30 visades. Där kan nämnas att summa intäkter för 2014 
uppgick till 5,15 mkr. Bruttoresultatet efter avdrag av direkta kostnader är 3,8 mkr. Hamnens indirekta 
kostnader är: del i klubbhus-, del av seglarbladet-, del av IT-, del av kanslikostnader. En slutsats är att de 
indirekta kostnader för hamnen är omfattande när ca 3,7 mkr försvinner dit. 

Klas Forssell visade UTLÅTANDE ÖVER UTFÖRD SYN AV BRYGGOR MM I GKSS HAMNANLÄGGNING, daterat 
2014-09-16. Besiktning omfattar okulär syn av bryggornas och anslutande ytors kondition avs. säkerhet mm. 
Utförd av Lars Hedin och Klas Forssell. Fel, bristfälligheter och anmärkningar har antecknats. Se 
presentationsmaterialet sid 9-13. 

Nästa punkt på dagordningen var Hamnkommitténs Förslag till underhåll & investering för de kommande 5 
åren. Denna presenterades av Klas Forssell. Målet är att se till att hamnen uppnår god standard avs. 
elanläggning, bryggornas pålning, säkerhet samt räddningsutrustning. Sammanfattningsvis kan nämnas att 
beräknad totalkostnad är knappt 3 mkr uppdelat på 5 år med start 2015. Se bifogat förslag. 



Anteckningar från hamnmötet  
5 november 2014 

Synpunkter från deltagarna på mötet avs. underhåll & investeringsplanen kan nämnas: 

• är det möjligt att planen går igenom? 

• med ett bruttoresultat på 3,8 mkr bör det finnas pengar att genomföra planen 

• jättebra med hamnmöten och få information 

Anders Holmqvist, skattmästare i GKSS, lämnade lägesrapport av VISION 2020. Ett axplock av vad som 

presenterades: 

• Intervjuat styrelsemedlemmar, kommittéer, m.fl. och höra deras åsikter 

• Öppenhet som bygger på värdegrund skall gälla 

• Multiarenor som Långedrag, Aeolus, Marstrand skall utvecklas 

• Utbyggnad av Aelosön finns i programmet 

• Tennisbanan bör inkluderas i GKSS markområde. Diskuteras med Fastighetskontoret när tomträttsavgälden skall 

omförhandlas 2016-2017 

• Utöka hamnen med fler båtplatser är ej tänkbart 

• Ej konflikt mellan Vision 2020 och det som Hamnkommittén presenterat idag 

• Finns ej någon ritning ännu som beskriver Visionen 

• Kostnad för VISION 2020 är ej framtagna 

Ordföranden Rasmus Bergström som sista talare beskrev vilket stort jobb kansliet gjort för att få ordning på ekonomin. 

Hållit igen på allt. Nu kan vi äntligen se framåt. Tyckte även att det var glädjande att så många engagerar sig från 

båtägarnas sida. 

Per-Olof Svensson avslutade mötet med att tacka alla för visat intresse och påpekade att det är viktigt att alla ställer 

upp på GKSS höstmöte 18 november 2014. 





Vision 2020 


