
Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 21. Feb. 2018 i klubbhuset, Långedrag 

 

Närvarande:                          Per-Olof Svensson  (Peo)  ordf. 

     Eva Anghem  (EA) 

  Göran Carlsson  (GC) 

  Lars Hedin  (LH) 

       Ulf Hallqvist  (UH) 

  Leif Skarenhed  (LS)     

  Klas Forssell  (KF) vid protokollet 

 

1.  Peo hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.   

2.  Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3.  Planering av vårens arbetsdagar pågår för fullt av KF och UH. Möte med Erik S. i kansliet med 

diskussioner och beställning av material till arbetsdagarna v 12. Vi tror att det behövs 10 

personer per arbetsdag för att hinna med arbetet på matarbryggan på 4 arbetsdagar. 

Påminnelse av intresseanmälan skickas ut i slutet av vecka 9. 

4. Duschväggar i omklädningsrummen. 4 i herrarnas och tre i damernas har beställts av Erik S 

inkl. draperier. 

5. Toaletter. Ny info har ej inkommit. 

6. Hamnvärdar. Möte med Thomas R och Jenny har hållits ( Peo, LH). Snarast skall kallas till 

möte med intresserade att vara seniorvärdar. Där skall bl.a. diskuteras: hur det fungerar idag, 

senior går parallellt med ”juniorvärd”, arbetstider. Bef. budget skall bibehållas. 

Förbokningsavgift av gästplats kommer att införas under 2018 med en kostnad på 150:-. 

7. Parkeringsutredning. KF, UH, Thomas R har 2018 02 07 haft möte med Ivo Gabrielsson,         

P-TJÄNST VÄST AB. Företaget är positiva att utöva övervakning av parkerade bilar på 

markerade platser inom GKSS område. Under v. 9 skall HK tillsammans med Thomas R 

bestämma vilka bilplatser som skall märkas ut, skyltning mm. Skall även diskutera LH:s förslag 

om rundkörning/korttidsavlastning vid tornet. HK föreslår att parkeringsövervakning startar     

1 maj 2018. 

8. Gästhamnsguiderna. Att vara med i Svenska Gästhamnar kostar 1900:-/år. För medverkan i 

Gästhamnsguiden kostar 0 kr utan annons. EA, LS utreder vidare text mm. 

9. Wi-fi i hamnen. Kansliet har kontakt med Telia. Ej besked ännu. GC har kontakt med Jennie i 

frågan. 

10.  Gomarina-automaten. Biljett för parkering går att lägga till. Byte av biljettrulle varje dag, för 

att ha olika färger under veckan, fungerar inte enligt Thomas R. Kan tvättmaskin ingå i 

båtavgift för gästande båtar. Peo utreder.  

11. Klubbkväll kommer att anordnas i mars månad. 

12. Övriga frågor. Peo kontaktar John Holmgren, marknadskommittén ang.  skyltsättningsfrågan 

allmänt. Föreslagna båtplatsnummer i rostfritt inköpes. 

 

 

 



13. Nästa möte 28 mars 2018 kl. 18.00 i klubbhuset. EA ordnar fikabröd. 

Avslutningskommittémöte före sommaren hålls 1 juni 2018 kl. 18.00 i tribunen. 

 

 

Göteborg 2018 02 21 

 

Klas Forssell           (sekr) 


