Till GKSS Styrelse
Motion inför årsmötet 2022:
DB 2022-5, Nattvärdar

NATTV ÄRDAR båtsäsongen
Tiderna förändras tyvärr på ett problematiskt sätt.
Inbrott och olika störningar rapporteras i vår fina hamn. Detta drabbar ju
givetvis i första hand våra båtplatsinnehavare. Vissa personer börjar ta sig
alltmer friheter och skrämmer våra medlemmar och båtgäster.
Jag föreslår att GKSS, precis som många andra fritidsbåtshamnar, börjar med
nattvärdar. Första försökssäsongen 15 juni till 15 augusti nattligen kl 20-08.
Om våra båtplatsinnehavare ställer upp bara en natt per säsong, så sprider sig
snabbt ryktet att man har ”bevakning”.
Naturligtvis skall man inte fungera polis eller liknande, men bara vetskapen om
vårt engagemang kommer att få en dämpande effekt på mindre hederliga eller
störande personer.
Hamnvakttornet alt. Kaféboden är en perfekt ”vaktstuga”. Där kan man ha
några monitorer med lämpligt utplacerade kameror. Här kan man koka sig lite
kaffe och även följa sina TV-program, varvat med några svängar i hamnen då
och då.
Samtidigt bör ett antal rörelsestyrda lampor placeras ut lite varstans i
avskräckande syfte.
Vet att en del personer befarar att dessa frivilliga skulle kunna utsättas för fara!
Men denna verksamhet fungerar ypperligt på många andra platser och man
skall bara vara observerande och i vissa fall rapporterande? Det finns massa
dokumentation och exempel som kan ligga till grund för en utförlig instruktion
till dessa värdar.

…………………………………………………………………….
Dick Berghede
0705-592430
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HKs kommentar till Motionen Nattvärdar
I vår hamn har vi under vintersäsonger drygt 30 båtar där det bor medlemmar och vi har drygt 30
båtar som övervintrar utan bo ombord. Det innebär att vi under denna tid har en stor rörelse i
hamnen. Under sommarsäsongen besöker båtinnehavare och gästande båtar frekvent hamnen.
Detta innebär att det hela tiden finns stor rörelse i hamnen i princip året runt.
Några stölder och åverkan på båtar eller anläggning förekommer i princip inte. Stölder/åverkan som
förekommit under senare år har skett i anslutning till verkstaden och containers. Här finns nu
rörelsedetektorer och belysning vilket gjort att det inte längre förkommer stölder/åverkan.
HK har vid flertalet av sina stormöten med båtplatsinnehare tagit upp frågan om vi skall börja med
”nattvärdar”. Vid samtliga dessa möten har konstaterats att det inte finns något behov eller vilja att
ställa upp.
Styrelsens förslag.
Motionen avslås i sin helhet.
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