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1. Utökad fartbegränsning i Norrtälje hamn (Witold Witek)

Bakgrund
Fartbegränsningen i anslutning till vår klubbhamn har varit likadan i åtminstone 30 år.
De fastslogs senast 2001 - det vill säga för över tio år sedan. Bestämmelsen heter
”Fartbegränsning för inre delen av Norrtäljeviken och i Kvisthamraviken”. Se bifogad
”Stockholms läns författningssamling 01FS 2001:138” under pkt 17 (sidan 6).
Maxfarten är satt till 5 knop väster om en linje från nuvarande skylten på södra
stranden av Kvisthamraviken (NNO Björnö gård) och till en pkt i anslutning till SV
hörn av Johanssons varvskjul i Port Arthur. Den nuvarande skylten på den sidan står
alltså fel. Den föreskrivna linjen skär farleden ca hundra meter öster om gröna
dykdalben. Skylten på densamma har inte heller något stöd i författningen!
I författningen finns också direktiv om skyltarnas utforming och krav på synlighet etc.
Det finns också platser där belysning och bojar föreskrivs. Enligt
Sjötrafikförodrningens huvudregel är Kommunen skylthållare.
Några motiveringar för ändring av fartbegränsningen:
- Båttrafiken (nöjesbåtar) har växt i omfattning, tonnage och fartresurser sedan
åttitalet. Nu för tiden är det inte ovanligt med stora båtar och 20 knop och mera redan
vid dykdalberna.
- Verksamhet med större charter- och utflyktsbåtar har växt.
- Klubbhamnen och gästhamnen har växt, med vad det innebär av manövrerande
segelbåtar (segelhantering).
- Båttrafik tvärs farleden.
- Våra flytbryggor gungar obönhörligen när svallets våglängd överstiger bryggans
dubbla
bredd. Båtar med en vattelinjelängd över ca 11 m ger upphov till svall, som sätter
våra
bryggor i sådan gungning att riggar slår ihop och förtöjningarna utsätts för stora
påfrestningar. Ibland är det till och med svårt att stå på ytterbryggan.
Förslag:
A. Sällskapet gör en framställan till Länsstyrelsen om:
1. att linjen flyttas längre österut genom att en punkt anges på Borgmästarholmens
NO udde och att linjens norra punkt:
a. i första hand förläggs på Sässön.
b. i andra hand förläggs öster om bryggan vid Gransäter (Grindbryggan).
c. i tredje hand nuvarande skylts position stadfästs.
2. att skyltningen utförs enligt Länstyrelsens anvisningar och att tavlor med adekvat
storlek används. För den norra punkten torde den största typen vara lämplig.
3. att skyltarna erhåller belysning.
4. a belyst boj läggs ut, om pkt A1b eller A1c är aktuell.
B. Verkar för att kommunen, om pkt A1b eller A1c är aktuell, sätter upp en belyst
informationstavla, i anslutning till Harkö fyr, med information om fartbegränsning
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längre in på viken.
Styrelsens kommentar:
Ett bra förslag. Det torde gynna en stor del av våra medlemmar att hastigheten sänks.
Styrelsen föreslår att mötet bifaller motionen, under förutsättning att motionären
utformar underlag för sällskapets framställningar.
2. Bevakning av vinteruppläggningsplatsen (Tom Hellman)
Behövs bevakningen av grinden? För det är det enda de kollar.
Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att snöskottningen förbättras till kommande säsong. Vidare att
styrelsen ges i uppdrag att kontrollera uppfyllnaden av avtalet med Securitas.
Styrelsen föreslår att mötet bifaller motionen, genom att ge styrelsen i uppdrag att
agera enligt ovan.
3. Återinförande av hamnfest och höstresa (Lasse Andersson)
Dessa fester är ett väldigt trevligt och bra sätt att träffa både nya och gamla
medlemmar. Det är ju inte så att alla medlemmar frekvent åker ut till Flaten och
träffas, utan det är säkert många som är medlemmar bara för att få båtplats på rätt
sida av udden.
Styrelsens kommentar:
Styrelsen har med anledning av den bristande uppslutningen av funktionärer inom
klubbmästeriet till höstmötet föreslagit att hamnfest, årsfest och Ålandsresa inte
genomförs under 2013. För 2014 kommer situationen möjligen att förändras, då det kan
bli aktuellt att inviga nytt klubbhus.
Styrelsen föreslår att mötet avslår motionen i så måtto att ingen ändring görs för
2013. Styrelsen ges emellertid i uppdrag att inför 2014 åter överväga
festverksamheten i Norrtälje.

