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Ny trend: Färre brott i hamnen

Å

rets vaktdeltagande ser
i dagsläget bra ut. Det
är lite för tidigt att jämföra med förra året, men smspåminnelser och kortare pass
bidrar förmodligen till ökat
deltagande. Vår Securitasbevakning och Polisens båtsamverkan verkar ge god effekt.
Antalet incidenter som Securitas
rapporterar har minskat betydlig
i år jämfört med förras året.
Vi och ledningen för Coboats
påminner om att höstmörkret
snart är här och att hamnarna
är fulla av potentiella objekt
att stjäla. För att minska sannolikheten för att vi ska drabbas av fler båtrelaterade stölder
kommer hamnföreningar under
hösten att intensifiera arbetet
med att få igång en effektiv båtsamverkan.
Coboats möjliggör ökad informationsspridning och snabb
kommunikation från och till alla
båtägare, klubben och polisen.
Vi vill därför satsa på kom-

munikationsplattformen Coboats
som är skräddarsydd för båtsamverkan och båtklubbskommunikation.
I Coboats kan vi skicka meddelanden till varandra utan ha
behöva varandras telefonnummer eller e-postadresser, lägga
in kalenderhändelser, skicka
AKUT-meddelanden och mycket mer. Det finns även realtidsnyheter från Kustbevakningen,
Sjöfartsverket och Larmtjänst.
Du kan ladda ned Coboats för
iOS eller Android eller gå till
app.coboats.se.
Registrera dig som ny medlem
och sök sedan efter din hamns
grupp. Mer information om
satsningen på Coboats hittar du
på www.coboats.se/grefab Alla
båtplatsinnehavare är välkomna,
medlem som icke medlem, och
Coboats är helt gratis!
I början av augusti blåste
det kraftigt under flera dagar
även om vinden endast tillfälligt
tangerade stormstyrka.

Den som observerat båtar på
vågbrytaren under kraftig kuling
inser att det är praktiskt taget
omöjligt att ta sig ombord på
dessa båtar utan att utsätta sig för
stor risk att falla i vattnet.
Under de blåsiga dagarna
skedde flera incidenter i Hinsholmen, bl.a på grund av att den
så kallade vågbrytaren längst
ut i hamnen inte fungerar som
namnet antyder. En vattennivå
på ca 80 cm över normalvatten och höga vågor ger extrema
påfrestningar på förförtöjningar.
Ryckdämpare är nödvändiga.
Flera av dessa gick emellertid
av men ersattes snabbt av de
båtägare som vi lyckades nå via
mobilen. Rostiga förtöjningsringar drogs upp ur murket trävirke.
Även här hann båtägare ut i tid
till sina båtar för att rädda situationen.
Vid mitten av vågbrytaren
knäcktes en akterstolpe. Som tur
var fanns inga båtar på ömse
sidor av den båt vars akterstolpe

knäcktes. På grund av detta uteblev skador på båtar. Grefabs
personal som observerade händelsen meddelade inte båtägaren
om incidenten. Denne kontaktades i stället via båtföreningen.
Vid incidenter av ovanstående
slag hade det varit praktiskt
om båtägarens telefonnummer
hade funnits tillgängligt för alla
medlemmar i vår klubbstuga.
Telefonnummer vid båtplatsen
är en något tveksam metod av
flera skäl även om det i många
fall handlar om brådskande situationer.
Vi noterar att belysning fortfarande saknas på flera platser i
hamnen men att pontonbryggan
längst in i hamnen nu är provisoriskt lagad.
Vi påminner slutligen om
medlemsrabatter hos flera företag. Wahlborg i vår hamn Watski
på Södra Allégatan ger 10%
rabatt till HBF-medlemmar. Se
lista på vår hemsida.

Ny marinbutik i Göteborg!
Motor - Bogpropeller - Reglage - Propeller
Handla bekvämt hemifrån via www.marinmagasinet.se
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Vi är även anslutna till Watski Ship to Store!
Där kan du handla ur hela Watskisortimentet,
och sen välja att hämta i vår butik.
Gå in på www.watski.se och välj Marinmagasinet.
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