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Synpunkter eller förslag som du har:
Under en säsong på Halens camping, har jag inte undgått att lägga märke
till den bristande respekt för badplatsen som tycks råda!
Hundar rastas, fiske från hopptorn och bryggor, samt båttrafik med motor
innanför begränsningarna. Skyltningen i vad det gäller hundförbud på
strandområdet bör ändras till en med rött överkorsad hund, liknande vad
gäller fiske och motortrafik "mopedkörning"!
Vidare har jag fått till kännedom att motorbåt inte får framföras i mer än 4
knop inom Halens sjösystem! I fall 4 knop gäller, så är tydligen
lokalbefolkningen inte informerade om att så skulle gälla. Båtar som drar
fram i 30-40 knop är inget ovanligt. Kanotturisterna skvalpar runt med livet
som insatts, dålig reklam kan tyckas. Sjöpolis med fortkörningskamera
vore ett förslag.
Svar:
Hej och tack för ditt mail.
Din bild av olika tråkigheter stämmer ganska så bra med vår. Det är
mycket beklagligt att människor inte respekterar de regler/förbud som
finns. Vi försöker att skylta/informera så mycket som möjligt men tyvärr
hindrar detta inte folk från att bryta mot reglerna. Vdg information om
hastigheter finns information uppsatt vid våra tre kommunala båtbryggor
samt vi för en dialog med båtklubben. Det finns också ett ansvar för varje
båtförare att hålla sig ajour med de regler som finns i en sjö.
Som kommun har vi ingen möjlighet att ”sätta fast” fastsyndare utan detta
är en polissak (precis som på våra vägar). Tyvärr är detta inte någon
prioriterad verksamhet från polisens sida och mig veterligen har det aldrig
varit något sjöpolis i Halen.
Jag hoppas att om alla hjälps åt och påpekar felaktigheter (säger till
hundägare, fiskare, båtfolk osv) att vi får lugnare somrar framöver.
Med vänlig hälsning
Stefan Mårtensson
Fritidschef
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