
Motion nr 3      20211004 

 

Till Uppsala Motorbåtssällskap. 

 

Förbättringsområdet/problem: Torrsättning  

 

 

Förslag: Ökad säkerhet vid torrsättning 

 

Vid torrsättning vid UMS har jag upplevt att det är en hel del osäkerheter avseende tider 

ordning och detta kan skapa en osäkerhet i hanterande av båtar i vattnet och en stress för de 

medlemmar som har arbetsuppgifter med torrsättning. 

 

2021102 när jag tog upp min båt så hände det som inte får hända att lyftet skedde på mitt S-

drev som ledde till att det tog skada. Detta trots att jag märkt ut slingmarkering och 

kommunicerat detta.  

 

Att det som det var den 2 nov så det upp till fyra (4) båtar i bredd och förtöjningarna var inte 

anpassade för det. Dessutom var det flera båtägare om kom själva som medförde risk för 

skada på både båtar och ägare. 

 

Med en tydligare planering så att båtägare och medlemmar som arbetar känner till vilken tid 

de skall torr sättas och i vilken ordning som detta skall ske, torde olyckor som hände min båt 

minimeras. (Att märka på skrovet under avbärarlisten medför att det inte syns på många båtar 

då de är lägre än kajen) 

 

Detta bör givetvis anslås på hemsidan som vid torrsättningen så att medlemmarna som arbetar 

slipper besvara samma fråga oändligt antal gånger.  

 

Förslagsvis så informeras det i vilken ordning båtarna skall lyftas och att det förbereds plats 

(rensas på sly, samt att det monteras förtöjningsanordningar, samt ev. märks upp för A-E för 

exempelvis 5 båtar.) i Fyrisån för att lägga till i rätt ordning och att dessa flyttas fram 

efterhand att det blir deras tur för att lyftet skall genomföras. 

 

För att hanterar osäkerheter eller omärkta båtar bör det övervägas att köpa in en 

undervattenskamera för att minimera framtida skador på undervattenskroppen vid torrsätting. 

 

Dessutom så meddelas båtägarna efterhand att deras tur är inom XX min utifrån planen med 

sms och på en skylt vid upptagningen.  

 

Dessutom kan man överväga att ha parkeringsvakter/parkeringsförbud så att det finns plats för 

kranlastbilarna att manövrerar.  

 

En instruktionsfilm kan underlätta för medlemmarna att förstå och att göra rätt, samt klarlägga 

ansvar vid olika moment. 

 

Ex på instruktionsfilm https://youtu.be/wVHLRUZxfw  

 

Tony Stenson 

Medlem 4491 


