Samhällsföreningen Framåt, Kämpersvik
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Länsstyrelsen
Västra Götaland
Rättsenheten
403 40 GÖTEBORG

Ansökan om att Länsstyrelsen beslutar om fartbegränsning om 5 knop i
Kämpersviks hamn, Tanums kommun.
Samhällsföreningen Framåt är en opolitisk ideell förening vars syfte är att främja
Kämpersviks bästa. Föreningens främsta uppgifter är att vårda samhället och dess
boende och besökare. Vi är också remissinstans till kommunen i olika samhällsfrågor.
Kämpersvik har under de senaste åren utvecklats med ett stort antal nya båtplatser,
varvid båttrafiken ökat. Kämpersvik besöks även gärna under säsongen av båtar från
andra hamnar. Båtarna har även blivit större i och med att en del av de nya båtplatserna
har ökat djup jämfört med tidigare.
Viken används också för vattensport av både för yngre och äldre, med t.ex. roddbåtar,
optimistjollar, windsurfing, kajaker, wakeboards, vattenskidor och vattenskotrar.
Wakeboards, vattenskidor och liknande aktiviteter utövar man med hjälp av en snabb
dragande motorbåt, som framförs i relativt hög hastighet.
Vi har dagligen under sommaren, vid flertalet tillfällen, upplevt hur båtar framförs med
hög fart framförallt i Vikens yttre del i farter som vi anser utgör en risk för kollisioner
med de som utövar en långsammare vattensport och dessutom medför de höga farterna
en risk för skador på brygganläggningar och förtöjda båtar.
Vi är positiva till att det ges möjligheter för barn och unga att utnyttja viken i
Kämpersvik för att lära sig hantera båtar och andra flytetyg, men vi anser också att det
inte behöver innebära att man där samtidigt skall framföra båtar i fart över 5 knop.
Vår mening är att det finns utrymme för vattenlek i farter över 5 knop i direktanslutning
till Kämpersvik, i området rakt söder om Skredfors och Viksholmen, och det utan att
man behöver riskera att komma ut i allmänna farleden. Denna går ju från Erikens
sydöstra udde och väster om Hästholmen. Området (från Viksholmen/Skredfors till
Hästholmen) är betydligt större än hela Kämpersviks vik.
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