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Hej Anders! 
 
HBK har nu diskuterat förslagen om pontonbrygga och y-bommar med de flesta båtplatsinnehavare 
på VB-bryggan. Ingen ser fram emot en flytande konstruktion på detta utsatta ställe. Om Grefab 
ändå mot båtplatsinnehavarnas vilja och mot Länsstyrelsens rekommendationer om flytbryggor på 
grunda vatten skulle välja detta alternativ så vill vi på inga villkor ha Y-bommar. Inte ens med ett 
avstånd på 70 – 80 cm mellan båt skrov och bom på vardera sidan tycker vi att detta är ett 
godtagbart alternativ. Y-bommar av föreslagen modell passar endast för små låga båtar där 
förtöjningar i sidled kan hållas horisontella eller nästan horisontella och där man har möjlighet att 
bära av med handkraft. Argumenten mot y-bommar har i tidigare skrivelser tydligt redovisats för 
Grefab.  
 
Fendrar som trycks upp mellan båt och bom kommer att inträffa vid hård vind eller av vågor skapade 
av snabba motorbåtar. Ingen vill se sin båt skadad på grund av ett undermåligt och icke passande 
förtöjningssystemsystem för det utsatta läge som Hinsholmen utgör. Försäkringsbolagen håller med 
oss till 100%. Y-bommar inkräktar givetvis också på antalet båtar som kan förtöjas längs pontonen 
och kostar mycket pengar till ingen nytta – tvärtom, Grefab skulle förlora intäkter med ett sådant 
system. Behåll också stolparna och ersätt dessa vid behov av plastklädda betongstolpar. 
 
Det är hög tid, egentligen redan för sent, att Grefab tydligt talar om för båtplatsinnehavarna vad som 
kan förväntas ske till nästa säsong. Många är beredda att flytta till annan hamn om Grefab blundar 
från alla framförda argument mot y-bommar. 
 
Det är alltså mycket anmärkningsvärt att Grefab inte gått ut med allmän information till hamnens 
båtplatsinnehavare eller ens riktad information till de som har sina båtar på VB-bryggan. I 
Göteborgsområdet är det nästan omöjligt att finna alternativ båtplats med kort varsel. Det borde 
naturligtvis inte vara båtklubbens uppgift att informera om Grefabs intentioner, speciellt inte till 
båtplatsinnehavare som inte är medlemmar i båtklubben men som har sina båtar på den nuvarande 
VB-bryggan. Många anser att informationen borde ha gått ut till alla berörda åtminstone två år i 
förväg. 
 
Göteborg den 30 augusti 2020 
 
Med vänlig hälsning 
Hinsholmens Båtklubb 
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