Till GKSS Styrelse
Motion inför vårmötet 2022:
DB 2022-6, parkering
PARKERING
Vi förstår att det är tvunget med avgift på våra parkeringsplatser.
Olika uppfattning råder dock hur det är, på icke markerade platser, på klubbens
mark?
Vad gäller på jolleplan, trailerparkeringen, verkstadsplan och där drakarna står
bl.a.? Här råder olika uppfattningar och tyvärr har flera funktionärer blivit
ålagda att betala kontrollavgift!
Det känns inte rätt att, vid idella insatser för klubben, behöva betala till
klubben för att få parkera!
Erbjudandet att komma in till kansliet och få ersättning, alternativt låna P-kort
är väldigt klumpigt. Det förutsätter ju dessutom att kansliet är öppet!?
Visst kan man komma annan tid, men detta upplevs av många såsom en onödig
och tidskrävande resa, så man betalar och blir irriterad varje gång!
Vi föreslår att styrelsen löser detta, så vi med glädje kan få ledamöter och
funktionärer att känna sig välkomna!
Stor del av året är det gott om plats på verkstadsplan. Åtminstone kvällstid då
de flesta kommittémötena äger rum. Kanske man skulle kosta på sig en bom
typ sjösättningsrampen. Då skulle funktionärerna kunna kodas in med
medlemskortet och kunna passera. En markering i rutan, så man kan nå
bilägaren, om han står ivägen, kan väl krävas?
Är övertygad om att detta skulle uppskattas.

……………………………………………………………………
Dick Berghede
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Svar Motion DB 2022-6. Parkering
Anledningen till att ha parkeringsrutor och avgift är att skapa ordning på hamnplanen.
Det finns skyltar inom området som beskriver vilka parkeringsregler som gäller.
Dock är parkeringsregler inte alltid enkla att tyda.
Det är bara tillåtet att parkera inom de markerade parkeringsplatserna.
Det är inte tillåtet att parkera på jolleplan eller de platser som är till för kölbåtar.
Verkstadsplanen är för båtar och truckar mm. Kvällstid används verkstadsplanen oftast av de som har
landplats och sjösätter sina båtar.
Tyvärr parkerar en del medlemmar sina bilar på verkstadsplanen utan respekt för att arbete pågår
och vid flertalet tillfällen tvingas arbete avbrytas för att be någon flytta sin bil. Denna typ av
parkering sker även när det inte pågår ideellt arbete.
Det finns en stor parkering inte långt från GKSS som erbjuder billig parkering.
Möjligheten att låna parkeringskort vid ideellt arbete kvarstår samt möjligheten att avboka
parkeringskontroll vid större event.
Styrelsens Förslag för parkering gällande ideelt arbetande :
Styrelsen föreslår att man kommer med en lösning för parkering på verkstadsplanen under
vinterhalvåret när det inte stör verksamhet.
Under övrig tid föreslår Styrelsen att de som arbetar ideellt och parkerar här får göra utläggslapp
eller komma in och fråga efter parkeringskort.
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