
Landsortsfarleden
– farled i förändring

Sjöfartsverket presenterar ett förslag 
till ny sträckning av Landsortsfarleden

Östertälje Båtklubbs lokal i Södertälje
lördagen den 26 november kl 16.00

Varmt välkomna!
Anmälan senast den 21 november till Lasse Bergman 
0708-525131, eller Lars Klasén tel 073 563 80 01.

Landsortsfarleden – farled i förändring
Johan Wahlström från Sjöfartsverket pre-
senterar planerna på en ny Landsortsfarled 
och visar  en fascinerande visualisering av  
förslaget. Start kl 16.00.

Nautiske experten Johan Wahlström från 
Sjöfartsverkets Infrastrukturenhet berättar 
om planerna på en ny sträckning. Inga beslut 
finns, men det hetaste förslaget är en ny, östlig, 
sträckning för större delen av leden söder om 
Skanssundet. Den ska klara ännu större fartyg 
än idag, upp till 220 meters längd (idag 160), 
men ändå ge ökad säkerhet.

Föredraget är inriktat mot oss med fritidsbåt. En fördel med 
förslaget till östlig led är att vi slipper trängas med fartyg i den gamla 
farleden. Men blir den kvar och utprickad? Vilka hastigheter gäller i 
den nya leden? Ger de större fartygen mer svall? 

Muddringar kommer att ske vid Brandalsund, Skanssundet och 
vid Fläsklösa, som alla också breddas, liksom på Himmerfjärden, 
Järnafjärden och Hallsfjärden. 

Årsmöte 26 november
Östertälje Båtklubbs lokal i Södertälje

Årsmötesförhandlingar äger rum kl 17.45 efter Sjöfartsverkets

presentation av förslag till ny sträckning av Landsortsfarleden.

Landgångsmacka och dryck intages efter årsmötesförhandlingarna.

Varmt välkomna!
Anmälan senast den 21 november

till Lasse Bergman 0708-525131,

eller till Christin Comstedt, 08-940646.

Hur påverkas klubbholmar som Axvik och Arkholmen? De kommer ju att ligga öppna mot en led i 
öster! Blir Radön ännu mer utsatt för svall?

Johan kommer att visa en mycket fascinerande visualisering av förslaget till östlig led samtidigt som 
han berättar. Men han vill också ta del av den expertkunskap som just vi som båtklubbsmedlemmar och 
fritidsbåtägare har om de områden som berörs av Landsortsleden, oberoende av sträckning. Förutom 
just sträckningen finns ju ännu många beslut att fatta om utprickning, hastigheter med mera!

Bjud gärna in vänner och bekanta som kan vara intresserade av att lyssna på Johan Wahlströms fö-
redrag med start kl. 16.00. Facilklubben bjuder på fika i samband med föredraget, som slutar kl. 17.15.
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Ett arrangemang av

Facilklubben – klubben för dig som har segelbåten Facil  info@facilklubben.se plusgiro 440 88 68-0

Facilklubben
En mötesplats för alla som har ett hjärta för Facilbåtar.
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