
OBS NY LOKAL, SJÖMANSSKOLAN
På Långholmen, mälarvarvet. Sjömansskolan

Höstmöte Göta Segelsällskap
30 november 2021 kl 1900 Sjömansskolan & Zoom.
Fika från 1830
ZOOM länk
https://us06web.zoom.us/j/87174190066?pwd=VFNxQmpKR2IreStkQXR6c3lra1Mz
QT09
Meeting ID: 871 7419 0066
Passcode: 891859

Välkommen till årets höstmöte, ett diskussionsmöte kring “röda mastskjulet”
Bygglov har getts för byggnad liknande den som brunnit: Reviderad ansökan | Göta
Segelsällskap (gotasegelsallskap.se)

Under mötet kommer ni få diskutera olika innehåll och lösningar
Förslag som inkommit per mejl att tillföras diskussionen är:

Önskelista innehåll röda mastskjulet
● fler medlemmar får tillgång till ett förråd, om möjligt förråd med dörr utifrån.

(Endast ett var!) förslag, se skiss*
● master och så många skåp som man får plats med.
● Förråd till så många medlemmar som möjligt- kanske över- och underskåp?
● Master och förråd samt möjligheten att använda golvytan sommartid för

projekt, tex lacka och limma, mäta segel, sy?
● praktiska funktioner, som att måla sin mast, mäta sina segel.
● en klubblokal, möteslokal, festlokal, utbildningslokal eller liknande, inredd och

trevlig
att använda byggnaden till en mötesplats och sociala funktioner

https://www.sjomansskolan.se/
https://us06web.zoom.us/j/87174190066?pwd=VFNxQmpKR2IreStkQXR6c3lra1MzQT09
https://us06web.zoom.us/j/87174190066?pwd=VFNxQmpKR2IreStkQXR6c3lra1MzQT09
https://gotasegelsallskap.se/reviderad-ansokan/
https://gotasegelsallskap.se/reviderad-ansokan/


● Toalett som ingår i bygglovet möjliggör möten och allmänna aktiviteter
● möjlighet till VA för kök/pentry mm
● en social plats för att medlemmarna att träffas på, ordna föreläsningar,

segelkurser, ungdomsverksamhet mm.
● skåp, antal och strl?
● Toalett- baja maja?

byggtekniskt
● El
● Typ av golv
● Typ av tak
● Ljusinsläpp
● brandhärdigt skjul
● Beställa Byggstommar via byggstommar.se Byggstommar
● golv som i roddarskjulet
● Containers

Argument
● Argumentet för skåp; oberoende av biltransporter. En miljöaspekt alltså.
● På sommaren borde man få ha pressar och rörställningar ordentligt packade

och märkta på mastplatserna.
● Röda Mastskjulet inte ska användas till master då de ryms dom i det "vanliga"

mastskjulet
● Master på sin plats, människor och idéer på sin plats
● En av Stockholms finaste ställen, med kanalen alldeles utanför, söderläge,

promenadstråk och närhet till båtarna centralt i vår vackra huvudstad, är ett
unikt tillfälle att växla upp användningen till något mer värdefullt än förvaring
av båtgrejer. Särskilt som seglingssäsongen är extra värdefull för mer social
användning av den nya byggnaden än ett tomt mastskjul.

● Medlemmarna har större glädje av sjöutsikt, solläge, natur och båtarna än
rundhult och färgburkar.

● De praktiska funktionerna för mastförvaring och skåp för båtgrejer finns gott
om skyddad plats för de på den inhägnade gården och uppenbart i de andra
skjulen.

Telefonkåken
● Den mysiga telefonkåken brukar vi, som seglar, använda vid

kvällskappseglingarna och för regelgenomgångar . På senare år, även före
branden,  har den tyvärr blivit ett upplag för diverse skräp.

● Telefonkåken rustas upp till vaktstuga, plats att fika på och planera segling

http://byggstommar.se/


● Telefonkåken är i det närmaste inte alls i bruk numera. Den kan användas för
förvaring om det behovet är stort.

● Telefonkåken kanske också kan innehålla några förråd, samt roddarskjulet tex
hyllorna längst in kan omvandlas till skåp/förråd.

*Bild på skåplösning enligt inkommet medlemsförslag



Återigen, välkomna till en spännande kväll.


