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2010-04-29 

Till Höganäs Kommun 
Stadshuset 
263 82Höganäs 

 

Re: Reparation av Slipen i Arilds Hamn 

Vi har tacksamt noterat att våra problem med slipen i Arilds Hamn nu är under bearbetning och 
åtgärd.  

Vi har också noterat att man planerar utföra arbetet så att man lägger en fyllning av lös makadam 
utanför den gamla slipkanten och täcker denna med två stålplåtar. Plåtarna svetsas samman och 
förankras i ovankant mot slipen men ligger i övrigt lösa på makadammen.  

Enligt den information vi fick i höstas skulle slipens förstörda del gjutas om i betong. En 
långsiktig och bra lösning som vi såg fram emot. Den nu aktuella konstruktionen har vi tyvärr inte 
fått någon information om och den kom därför något överraskande. Hade vi blivit informerade och 
kanske även konsulterade så hade vi starkt avrått från en sådan lösning. Konstruktionen förefaller 
inte vara dimensionerad för de vattenrörelser, som förekommer i Arilds hamn. Hänsyn har inte 
heller tagits till gamla praktiska erfarenheter på platsen. Vi befarar att den löst liggande 
makadammen kommer att förflyttas vid första stormtillfälle.  
 
Vid hård ostan och lågt vattenstånd föreligger det också stor risk att pontonerna på Hamn-
föreningens flytbrygga kommer att punkteras mot den instabila makadammen. Dessutom har 
slipen blivit förlängd på ett sätt som kommer att skapa problem för båtplatsinnehavarna i den inre 
delen av hamnen. Makadammens utbredning kan medföra att vi tvingas slopa några av våra 
dyrbara båtplatser. Vidare utgör den ett förrädiskt hinder för utombordsmotorer. 
 
Ett enkelt sätt att åtgärda den nu uppkomna situationen är att skära av plåtarna ca 1m nedanför den 
gamla slipkanten, ta bort all makadam och svetsa på vertikala ändplåtar som ställs stadigt på 
botten kanske kompletterad med en enkel betongsula. En sådan konstruktion är nästan lika bra 
som en betonggjutning och löser framförallt ovanstående problem. Den förorsakar givetvis 
extrakostnader men dessa får ställas i relation till kostnaderna för att lösa alla de framtida 
problemen och båtplatsinnehavarnas ilska och irritation.  

Om inte denna åtgärd görs nu förväntar vi oss att Höganäs kommun kommer att bistå oss med 
snabba åtgärder om ovanstående, befarade problem eller skador skulle uppstå. 

Vänliga hälsningar  

   

För Styrelsen 


