
Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 23 maj 2019 i klubbhuset, Långedrag 

 

Närvarande:                          Per-Olof Svensson  (Peo)  ordf. 

  Eva Anghem (EA) 

  Göran Carlsson  (GC) 

  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. Uppföljning av arbetsdagar och arbeten våren 2019. Arbetsdagen 16/5 -19 hade 9 man 

anmält sej. Div. arbeten utfördes. Bl.a. sattes det upp taggtråd på taket på tribunen så att vi 

slipper besökare där. Däcket vid hamnvaktstornet är i stort färdigställt. Saknas asfaltering i 

anslutning till däcket. Detta utförs så snart det är möjligt vädermässigt. Slutbesiktning av 

arbeten på piren gjordes 2019 05 21. Entreprenör: BESAB. Besiktningsman Richard Tellberger 

ansåg att det var mycket brister. Arbeten var inte fackmannamässigt utförda. Entreprenaden 

godkändes inte. GKSS har lämnat ett förslag till överenskommelse. BESAB lämnar svar under 

de närmaste dagarna. 

4. Mari Kristiansen ersätter Elisabeth Stark som hamnadministratör på kansliet.  

5. HK skall försöka öka intresset att vara senior hamnvärd. Vi tror att det måste finnas någon 

form av ”morot” för att ställa upp. Diskuteras vidare bl. a. med Thomas Rahm.   

6. Båtplatsavtal, Hamnordning, Ordningsregler. Ansvariga inom HK är färdiga med förslag till ny 

hamnordning samt ordningsregler, som blir ett dokument. Robert Casselbrant och Thomas 

Rahm informeras av Peo för vidare handläggning.  

7. Skyltar. Förslag framtaget av EA och LS avseende skyltning inom GKSS fastighet vilket 

diskuterades vid mötet. Kontrolleras om de bryggsponsorer som är angivna på resp. brygga 

är aktuella (Peo). Den åtgärdslista som framtagits överlämnas till Thomas Rahm för beslut. 

8. Nytt gasolskåp har levererats av AGA. GC undersöker regler uppställning av detsamma. 

9. Båtplatser i hamnen. Endast 6 båtplatser är ej uthyrda. 

10. Matarbryggan. Träleverantören har lovat slipning av kanter där träet slagit sej. UH kollar hur 

läget är med detta.   

 

11. Nästa möte är 13 juni kl. 18.00 i tribunen och som är avslutning på vårsäsongen.  

                                                                                                                                

Göteborg 2019 05 23 

 

Klas Forssell        (sekr.)                    


