
Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 14 aug. 2017 i Tribunen, Långedrag 

 

Närvarande: Per-Olof Svensson (Peo), ordf 

 Eva Anghem (EA) 

 Göran Carlsson (GC) 

 Ulf Hallqvist (UH) 

 Klas Forssell (KF) vid protokollet 

 

1. Peo hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Under punkten hänt under sommaren berättade deltagarna hur dom hade seglat och var dom 

varit, hur mycket vind det varit, hur hamnarna varit mm mm. Mycket intressant o lärorikt. 

3. Underhålls- och investeringsplan för hamnen 5 år framåt. Diskussionsunderlag hade framtagits 

vilket gicks igenom o kompletterades. Förslaget skickas ut till alla i kommittén (KF) och gås igenom 

vid nästa möte.  

4. Toaletter för framtiden. Under sommarmånaderna är det stor brist på toaletter för bl. a. gästande 

båtar. Två förslag diskuterades. 1. Toalettvagn VIP 3+6 (Hyrtoaletten Sverige AB). Kostar ca 20´:-/mån 

+ in- o urkoppling. 2. Ombyggnad i klubbhuset. Kompletteras med 2 herr o 2 damtoaletter. Finns 

sannolikt utrymme för detta utan omfattande ombyggnad. Utredes vidare. Sannolikt bör VVS-konsult 

anlitas. Utbyggnad av toaletter kommer även att inkludera duschväggar. UH och KF utreder vidare. 

5. Hamnvärdarna. Har inkommit klagomål hur hamnvärdarna fungerar bl.a. från gästande båtar. 

Även personer med båtplats i hamnen har hört av sej och är inte nöjda. HK funderar om dagens 

system med ungdomar skall ersättas med något annat. Bl. a. har arbetsbeskrivning ej fungerat. 

6. Brandsläckarna. Alla har stulits under sommaren. Nya föreslås monteras mitt på bryggorna. 

7. Vårarbeten 2018 för GKSS medlemmar:  

    Nya breddmåttsdekaler på ompålade platser. 

    Måla akterstolparna 

    Ny brädgång på matarbryggan 

    Tvätta all bryggor (hösten 2017) 

8. Försäljning av gamla elstolpar. Annons på blocket (UH) 

9. Skyddshuv ovan betalautomaten under lågsäsong införskaffas (UH). 

10. Gästande båtar vet inte var men slänger sopor. Bör klargöras bättre till 2018. 

11. För övrigt har det varit inbrott i verkstaden samt att Wifi inte fungerar i hamnen. 

12. Nästa möte: 12 sep. 2017 kl. 18.00 i klubbhuset. EA är fika ansvarig. 

 

Göteborg 14 aug. 2017 

Klas Forssell  (sekr.) 


