NOTAT FRÅN MÖTE I HELGASJÖRÅDET 2013-04-16.

Följande intressenter i Helgasjön deltog i mötet.









Helgasjöns Fiskevårdsområdesförening
Helgasjöns Segelsällskap
Sandsbro Båtklubb
Sandsbrovikens Båtklubb
Sjöräddningssällskapet Kronoberg
Växjö Kappseglingsklubb
Öjaby Norra Bryggförening
Öjaby Marina

Växjö Kommun hade förhinder att deltaga men avser kalla Helgasjörådet till kommande
informationsmöten.
HSS presenterade hemsidan www.helgasjon.se vilken är avsedd som en gemensam
informationskanal för Helgasjörådet.
Följande kan nämnas avseende förslag till vidareutveckling samt användning:
1. www.helgasjon.se skall vara den centrala och gemensamma punkten för information
avs sjöfart på Helgasjön samt en informationskälla för turister som nyttjar Helgasjön.
2. HSS kommer att föra in rättelser till sjökortet (2012 års upplaga) löpande.
3. Förteckningen över intressenter skall kompletteras med hemsideadressen.
4. Om möjligt skall vi ordna en engelsk och en tysk version.
5. Avsnittet om Hydrologi kompletteras med länk till Växjö Kommun vattenflödessida.
6. Begreppen ”Fjärd” och ”Fjord” diskuterades och vid ny namngivning använder vi
”Fjärd”.
I övrigt uppskattades HSS arbete med att ta fram sidan.
HSS Sjöfartssektion informerade om utfört arbete 2012 och planerat arbete 2013.
2012 var ett intensivt år med utprickningen då vi justerade mycket i samband med att det
nya sjökortet gavs ut. 7 st nya prickar tillkom. Dessa är





1 Röd söder om Notö,
2 st kardinalmärken vid Karinön (ett nordmärke närmast ön och sydmärke söder om
Galten).
3 st farledsprickar (2 gröna och 1 röd) vid inloppet till Evedal. Den gamla nordpricken
togs bort.
1 ny grön prick i Kronobergsrännan.

4 st prickar fick ändrad färg. Kronobergsrännan har bytt farledsriktning och har nu röda
prickar på västra sidan och gröna på östra. Även Philuren syd om Hissö har fått grön färg.
Den gamla ostpricken vid Klockrevet (som stått parallellt med den nya röda fyrpricken) drogs
in.
Slutligen byttes 4 prickar ut mot nya. Dessa var Galten (röd 160 mm), Jägare Gap, Sistes
grund (som numera är röd) samt Klacken i Öjaby (numera röd).
För sjökortet gjordes en omfattande mätning av Åbyfjorden, Hagetorpaviken samt Ekna.
Dessutom kompletterades området kring Bergö. Dessa nya delar skall finnas med i årets
digitala upplagor av sjökortet.

År 2013 planerar vi att göra följande tillägg i utprickningen:







1 Ostprick nordväst om Duskan vid den nymätta åsen.
1 röd farledsprick ost om Duskan vid stenen som finns där
1 röd farledprick norr om Bergö
1 punktmärke (rödsvart) vid inloppet till Ekna
1 röd farledsprick i Kronobergsrännan syd om nuvarande prickar
1 röd farledsprick vid grundet i Araby hamn (alternativt en nordprick)

Dessutom skall 5 gamla prickar bytas mot nya:






Ostpricken sydväst om Duskan
Cidgrund (Grön 160 mm prick)
Trätan (Grön 160 mm och med fyrljus)
Baltzers Öhr (Röd)
Stures röse (Grön)

Sjömätning kommer att ske i sjöarna norr om slussen. Dessutom skall den sista lilla biten i
nordöstra hörnet av Åbyfjorden mätas klart.

Deltagande klubbar informerad kort om sin verksamhet varvid följande kan noteras:




Enligt Helgasjöns Fiskevårdsförening är vattnet bättre när det rinner ur Helgasjön än
när det rinner in. Mer information om detta skall läggas in på hemsidan.
HSS informerade om isens skador på bryggor och att detta kan försena arbetet med
prickar och fyrar.
Föreningarna i Sandsbro informerade om att djupet i Räppe Kanal är ca 90 cm vid
medelvatten pga dåligt placerade rör.



I övrigt konstaterades det att behovet av bryggplatser i helgasjön just nu känns
mättat men att det säkert stiger när konjunkturen vänder.

Ordföranden HSS informerade om SBU och att Smålands Båtförbund söker information från
deltagande klubbar vad man anser att förbundet skall prioritera i sin verksamhet framöver.
Mötet avslutades med att HSS ordförande tackade deltagande klubbar för intresset och att
alla är välkomna att ta initiativ till kommande möten och dialog.

