
Styrelsen Nr Grötviks segehääskap

(Alternativt Motion till höstens medlemsmöte).

Parker(n mö ll he r in

Vi har nu under ett par år sett hurmöjligheterna att köra ner på hamnplanen på olika sätt
begränsats.

Det fanns en skylt som förbjöd icke behöriga motorfordon att köra ner på hamnplanen
medan det numera är totalförbud,.enligt gällande skyltning, för all motortrafik, möjligen
blåljusfordon under tjänsteutövning undantagna. Detta innebär att husbllar som hyrt en
ställplats inte kommer åt att tomma sitt s.k gråvatten. Möjligheten att for en kort stund
stalla från sig bilen for ett uträtta ärende på hamnkontoret eller växla några ord med
medlemmar som finns på hamnplanen är starkt begränsad genom att flera
parkeringsplatser tagits i anspråk till nackdel för båtagande medlemmar men till förmån för
husbilsägare. Det torde väl ändå vara så att styrelsen i första hand bör varna om
medlemmarna och tillgodose deras behov och i andra hand bedriva campingverksamhet vars
enda syfte är att öka klubbens inkomster men detta bör ju inte ske till vilket pris som helst.

Det bör ges möjligheter för behöriga fordon att köra nerpå hamnplanen och kanske i
begränsad omfattning tidsmässigt kunna få parkera på sådant satt att det inte stör de som
har ärenden som sjösättning o liknande ärenden. Det finns även ett behov av att kunna nå
fram till servicebryggan (mastbryggan) för att lasta ombord en del inredning och andra
saker som är behövliga inför båtsäsongen Det var Ju av dess skäl som servlcebryggan
byggdes och inte främst som båtplats annat än i undantagsfall.

Det finns medlemmar som på ett eller annat sätt har fått svårigheter att gå och behöver
därför komma nära de bänkar och den altan som finns för medlemmarnas trevnad.

Vl anser att styrelsen bör överväga vems intressen man i försåt hand skall tjäna,
medlemmarnas eller det rörliga friluftslivets Intressen P

Styrelsen bör se över om man skall upplåta den mängd ställplatser som nu skett till förfång
för medlemmarna i

Om styrelsen inte avser att vidta några åtgärder för att öka parkeringsmöjlighetema eller att
det ges möjligheter att i begränsad omfattning få köra på hamnplanen och parkera under
viss begränsad tid skall skrivelsen ses som en motion till höstens kommande medlemsmöte

I motionen yrkas

Att antalet stallplatser begränsas

~A det ges möjligheter att för behöriga fordon få köra ner på hamnplanen

Att behöriga fordon ges möjligheter att viss kortare 5d få parkera på hamnplanen



Att en del ställplatser som idag tas i anspråk söder om bron tas bort och görs om till
parkeringsplatser.
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