ID nr 281
25 sep 2014
Jag har alltid haft mina båtar i havet. De har varit för stora för att köras på trailer. Nu har jag en
mindre båt på trailer som jag kan sjösätta på intressanta platser. Efter att ha tagit del av den
massiva reklamen om Olofström som turistkommun provade jag att sjösätta min båt i Halen.
Det finns en utmärkt ramp vid Bommareviken. "Sjökort" införskaffades och studerades.
Gällande utprickningssystem gicks igenom. Det liknar inget annat jag stött på. Farleden
utmärks av runda plåtskivor med en röd och en vit halva. Den vita halvan visar att den sidan är
fri från grund. Den röda sidan visar att här finns grunden. Första turen blev mycket kort! När de
första sjömärkena dök upp stack det upp ett rör från botten, någon meter över ytan. Skicket på
sjömärkena var bedrövligt. Rostiga och krokiga. Kan man lita på dom? Jag återvände till land
och tog upp båten. Efter någon veckas efterforskningar hade! jag fått försäkringar om att man
kunde lita på utprickningen. Det skulle jag inte gjort! Det kostade mej en trasig båt (DYRT), två
revben och förstörda kläder. Trots att farten bara var några knop (5-6 km/tim.). Det är rejäla
grund i Halen och kör man på blir det tvärstopp.
Hur kunde det hända? Konsultationer med lokala båtägare gav vid handen att sjömärkena är
sönderrostade i sin infästning i stenen. De kan lätt vridas 360 grader och det händer att
kanotfolket vrider om dem, ibland är så dåliga att de faller omkull. Märkena var alltså vridna så
att de ledde rakt mot undervattensstenarna och jag följde märkena. Jag antar att den som
sätter ut sjömärken också har ett ansvar för att de är rätt, d.v.s. visar var farleden går.
Det kommer med säkerhet att inträffa en allvarlig olycka i Halen pga felaktig utprickning. Vems
är ansvaret? Den frågan vill jag naturligtvis ha svar på beträffande min egen "lilla" olycka.
Dessutom tycker jag det är skamligt att kommunen vill visa upp något så förfallet och uselt som
sjömärkena i Halen för eventuella! turister.
Namn: Hans

Handläggare
Hej. Får verkligen beklaga din olycka. Halen är lurigt på grund av alla stenar och grund och är
egentligen inget för båtturism, kan jag tycka. Det krävs att man känner till sjön väl för att kunna ta sig
ut till Storsjön där vattennivån är bättre för båtar. Båtklubben i kommunen har ett intresse av att
märka ut så mycket som möjligt i sjön och just nu är man i färd med att byta ut rör och skyltar.
Medlemmarna i klubben jobbar ideellt och kan aldrig lämna några garantier för att det alltid är rätt.
Jag tycker det är märkligt att någon kunde ge dig garantier för att man kan lita på sjömärkena. Det
hade jag aldrig vågat efter eftersom bl.a. kanotister vrider på skyltarna och ett annat problem är att
vinterisen ibland kan bryta av alternativt snurra skyltarna.
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