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Motion till Föreningen Framåt från Vikens Bryggförening U.P.A. 
 

Till årsmötet lördagen den 5:e augusti 2017. 
 

Vi önskar att samhällsföreningen tar upp frågan om att Föreningen Framåt skall göra en hemställan till 

Länsstyrelsen om en 5-knopsgräns i Kämpersvik med begränsningslinjer Kattudden - Viksholmen - 

Skredfors. 

 

Kämpersvik har under de senaste åren utvecklats med ett stort antal nya båtplatser, varav båttrafiken i 

viken ökat i paritet med antalet platser. 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. optimistjollar, windsurfing, 

kajaker, wakeboards, vattenskidor och vattenskotrar. Wakeboards, vattenskidor och liknande aktivite-
ter utövas med hjälp av en snabb motorbåt, som drar den utövande i relativt hög hastighet.  

 

Vi har dagligen under sommaren, vid flertalet tillfällen, upplevt hur båtar framförs med hög fart fram-

för allt i Vikens yttre del i farter som vi anser utgör en risk för kollisioner med de som utövar lång-

sammare vattensport och dessutom medför en risk för skador på brygganläggningar och förtöjda båtar. 

 

Det har framförts synpunkter från andra intressenter i Kämpersvik, och de anser att man inte vill tvinga 

ut barn som utövar vattensport i öppna farleden utanför Kämpersvik. 

 

Vår mening är att det finns utrymme för vattenlek i farter över 5 knop i direktanslutning till Kämpers-

vik, i området rakt söder om Skredfors och Viksholmen, och det utan att man behöver riskera att 

komma ut i allmänna farleden. Den går ju från Erikens sydöstra udde och väster om Hästholmen. Om-

rådet (från Viksholmen/Skredfors till Hästholmen) är betydligt större än hela Kämpersviks vik. 
 

Vi är positiva till möjligheterna för barn och unga att utnyttja inre viken i Kämpersvik för att lära sig 

hantera båtar och andra flytetyg, men vi anser också att det inte behöver innebära att man skall fram-

föra båtar i fart över 5 knop inom ett hamnområde. 

 

För Vikens Bryggförening U.P.A. 

 

 

 

Stig von Elern Björn Bergquist Lars-Peter Törefeldt 

Ordförande Sekreterare Kassör 

 


