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O Farleden in till
Gäddviken i öja får ett
säkrat seglingsdjup
på 1,8 meter och ska
finnas med på det nya
sjökortetför Kvarken.

KARLEBY.Sjökortet trycks i slutet
av året. Tom Sundkvist som är ord-
frirande för föreningen Gäddvikens
hamnar berättar att man i ö¡avar
oroliga för att farleden inte skulle
platsa med på det nya sjökortet' För
ungefär ett år sedan började man
jobba för att få till stånd en mudd-
rmg.
-Vi tãnkte att den kan genomför-

as med en snabb tidtabell. Men det
visade sig att det var många pussel-

bitar som skulle falla På Plats.
Tom Sundkvist, föreningens sekre-

terare Bo Eklund och Tom Niemi
som är kassör är glada att man nu
efter mycket jobb har mudderverket
på plats. De är också glada över att
föreningen har haft ett mYcket bra
samarbete med bland annat Larsmo
kommun och rnarkägare i Bosund
som man kunnat sluta avtal med om
deponering av muddringsmassorna.
Farleden är delvis på Larsmo kom-
muns område och delvis På KarlebY
stads sida.

l$en NTM-centralen har gett Posi-
tivt utlåtande för projektet' Efter
muddringen uttörs en offìciell mät-
ning av djupet och då görs även be-

höviiga dokument upp. Àven om det
säkrade seglingsdjupet är 1,8 meter
är muddringsdjupet minst 2,4 meter.

rönuro¡r FARLEDEI{ till bryggan
utförs en muddring kring bryggan
och också till Skomakarviken där
föreningen ocksåhar en hamn. Kar-
leby stad har även fattat beslut om
att ta över ägandet av farleden efter
utförd muddring.

Däremot deltar inte staden i kost-
naderna för själva muddringen' För-
eningen beslöt då att uPPta lån och
själv finansiera projektet. Medlem-
marna betalar av lånet med en sum-
ma som fördelats per båtPlats' Det
handlar om drygt 60 båþlatser.

Tom Niemi säger att man även haft
turen på sin sida. Muddringar har
pågått l2ings kusten från l(ristinestad
i söder upp till Larsmo. I de flesta
fall har kommunerna finansierat

muddringen. Om inte mudderverket
skulle ha befunnit sig i nårheten
skulle kostnaderna för farleden
i Ója ha stigit kraftigt.
-Vi fick nu en gYllene chans att

skrida till verket. Det var nu ellei
aldrig.

DET PRAKTISKA nRgetEt utförs av
R-Towing som hartillräckligteffektiv
utrustningför denna typ avprojekt.
Samma företag har udört muddring-
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en för kommunerna längs kusten'
Förutom mudderverket behövs en
pråm och bogserbåt för att transpor-
tera bort muddermassorna.

Föreningen Gäddvikens hamnar
har även haft bra dragh.jälP av
Andelslaget Solrutten, och även gått
medsommedlemi.

Till Karleby kommer tre säkrade
farleder, Gamla hamnen, Potten och

snart också den till Oja. Trafikverket
ska ännu godkänna farleden till Oja.
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Solrutten

oAndelslaget Solruttens hemort
är Malax.
o Föremålet för andelslagets verk-
samhet är att främja medlem'
marnas tillgång till infrastruKur
i den österbottniska skärgården,
samt underlätta möjligheterna till
skärgårdsturism.
oAndelslaget kan utrusta, under-
hålla och förvalta farleder.

Bo Eklund ságer att det har stor
betydelse för till exempel turismen
att ha en säkrad farled inritad På
sjökortet.

-Turistande båtar som inte är från
orten vågar segla in i den fina skär-
gården i öja ochbesöka turistmålen
vid bryggan och fiskebYn.

Tom Johanson
tom johanson@ot.f¡

06-7848547

Tom Niemi, Bo Eklund och Tom
Sundkvist är mYcket nöjda
över att muddringsprojektet
blev av. Foro; NIcKLAS MATTSSoN
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OSTER,BOTTEN
Österbottens evenemangskalender

ANMÄL DlrT SOMMAREVENEMANG TILL VÅN BILAGA

SoL & Sommar-bitagan delas ut til.l.sammans med Vasabtadet och

österbottens Tidning den 2 juni. Bilagan trycks i över 45.000 exemptar

och delas även ut på pl.atser där många turister rör sig'

Det kostar ingenting att vara med i evenemangskalendern. HSS Media

förbehåLLer sig rätten att väLja vilka evenemang som publiceras i tidningen.

"Det händer i Österbotten" drivs av Österbottens förbund i samarbete med

KutturÖsterbotten / SÖFUK,

Lämna in ditt bidrag senast 3.5 på adressen:
events.osterbotten.fi/eveneman g
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