
Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 17 okt. 2019 i klubbhuset, Långedrag 

 

Närvarande:                          Per-Olof Svensson  (Peo)  ordf. 

  Eva Anghem (EA) 

  Göran Carlsson  (GC) 

  Ulf Hallqvist  (UH) 

                                                     Lars Hedin   (LH) 

   Leif Skarenhed   (LS) 

Klas Forssell  (KF) vid protokollet 

 

1. Peo hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3. Information från senaste styrelsemötet. Där beslutades med en höjning av avgiften för 

båtplatser, jolleplatser och landplatser med 2,5 %. HK:s förslag till höjning med 1,5 % 

förkastades. GKSS båtplatsavgift är dyrast i regionen. HK hävdar att vid denna kraftiga 

höjning av båtplatsavgifter bör vårt förslag till underhålls- och investeringsbudget för 2020 

godkännas. 

4.  Skyltsättning inom GKSS fastighet. Vid Peos kontakt med VD Thomas Rahm (TR) framkom att 

TR ser positivt på  att HK tar tag i frågan om skyltsättning för hela området. TR önskar en stor 

info skylt vid ”stenröset”. Thomas Valberg som tidigare varit engagerad avs. skyltar inom 

området kontaktas att ingå i ”skyltgruppen” tillsammans med EA, LS och Peo.                        

Förslag till skyltning inom GKSS område tas fram och presenteras för TR senast 10 jan. 2020. 

Målsättningen är att skyltar skall vara på plats i mars månad 2020.   

5. Hamnordning, båtplatsavtal och ordningsregler. Vidare bearbetning pågår innan 

slutresultatet presenteras. 

6. Arbetsdagar 25, 26, 28 sep. 2019. Planerade arbeten har utförts enligt plan. HK hjälper till i 

november med avstängning av vatten på bryggorna. 

7. Offerter. Offert avs. reparation av piren där stenar fallit ut har inkommit från Utetjänst AB. 

Offerten bedöms som ofullständig och med högt pris. UH ber entreprenören komplettera 

offerten. Betr. tribunen har inkommit två offerter. 1. Byte av stolpar under tribunen inkl. 

syrafasta vinklar och bultar samt uppriktning av byggnaden. Pris: 36.000:- inkl. moms.                

2. Uppbilning och gjutning av betongplatta under tribunen, ca 30 m2. Pris: 103.000:- inkl. 

moms.  

Thomas Rahm kontaktas om arbeten kan startas nu i höst. 

Offert avs. nya kärror lika bef. Kostnad: 6250:-/ st. Förslag att vi beställer 10 st. 

Ljudabsorbenter till tribunen kostar 7000:-. 

Nya fällbord, vit laminat 1800x700 mm kostar 2000:-/st. 

8. Underhålls- och investeringsplan 2019 – 2023 diskuterades och justeras till nästa möte. 

9. För att säkerställa att piren klarar framtida stormar bör sprängsten läggas på utsidan piren. 

Kostnad för detta arbete kommer att bifogas Underhållsplanen för 2020. GC utreder frågan 

vidare.  

 



10. Fråga till HK om medlem i GKSS får ha mer än en båtplats? HK:s svar är att detta är ok om 

man betalar reverslån för platserna.  

11. Nästa möte är 14 nov. kl. 18.00 i klubbhuset. Fikaansvarig är EA.  

 

        Göteborg 2019 10 17 

        Klas Forssell   (sekr.)                                               


