
 

 
 

 

 

MINNESANTECKNINGAR  

     Sammanträdesdatum   
    140410  
Sammanträde med  

Båtrådet 
 
 
Båtrådet 

 
Plats och tid 

 
Båtmuseet kl 15.00 

 
Sekreterare 

 
Jens Persson 
  

 

Närvarande  
 Jens Persson KIFF, Lars Ljung KIFF, Tony Gahm TIF, Valter Wässman TIF, Stefan Jönsson 

MUAB, Urban Karlsson BK Piren, Jan Berglund BK Piren, Tommy Holmberg BSL, Magnus 
Swärd BK Wega, Charlie Rydell SXK, Eva Stenström SS Aros 

 
 
Mötets Öppnande 

 Lars Ljung hälsade alla välkomna 
 
 
Föregående  möte, kvarvarande punkter 

 Båtar med master lämnar ett oljud för boende i närheten av Johannisberg/Lövuddens båtupp-
tagning. (VFBAB) 

 Den befintliga bilparkeringen kommer att finnas kvar under båtsäsongen 2014. Efter det så 
finns det inget klart om hur det kommer att bli med bilparkering i Kraftverkshamnen. En över-
syn av detta ingår i DP3 som är den kommande detaljplanen över detta område. 

 Det kommer att vara svårt att parkera på ytan utanför MUAB:s kontor framöver. Det kommer 
att iordningställas en yta vid den del som kallas ”Spinnakern” som ligger i närheten. (Se bifo-
gad ritning) 

 P-platsen vid Notudden ska göras i ordning under sommaren/hösten 2014. Det kommer att 
vara ca 96 p-platser där. 

 Det finns en lerbank i lagunen bredvid caféet i Mälarparken. Den firma som gjorde mudder-
jobbet gjorde inte klart det. Nu får man inte muddra under sommaren utan det är något MUAB 
för göra senare. Finns önskemål om man kan markera grundet där inne på något lämpligt sätt. 

  
Läget i våra hamnar 

 Frösåker 
o  

 Gäddeholm 
o Gäddeholms Båtklubb ska sköta vinteruppställningen. 
o Mastkran saknas. Ska komma på plats till hösten. 

 Lögarängshamnen 
o Ny badstrand på Lögarängen håller på att byggas just nu. Det är trångt just nu vid sjö-

sättningsrampen. Det ska vara klart i juni. 
o Lögarängspiren ska kompletteringspålas. 
o En ny gångbrygga håller på att byggas utanför Sjökrogen. 
o Ett nytt avtal gällande gästhamnen är på gång. 
o Stockholms universitet har vart i Lögarängshamnen för att undersöka vad båtbotten-

färgerna innehåller, framförallt om det innehåller giftiga ämnen. 
o Det finns inget beslut på att det ska införas parkeringsavgift.  

 Kraftverkshamnen 
o Arbete med framtagning av detaljplan 3 pågår. 
o Kokpunkten öppnar den 28 augusti. 
o Saneringsundersökningar i marken runt Kraftverkshamnen kommer att påbörjas under 

sommaren. 
o Sedimentundersökning kommer att ske i Kraftverkshamnen. 



     
 

o Vi ska förlänga flytbryggorna i Kraftverkshamnen för att få till fler platser till större 
båtar. Detta sker dock tidigast 2015. 

o Stora båtar som inte går in i våra hamnar kan lyftas i Västra Hamnen och eventuellt 
nere vid silon. Det är Mälarhamnars kajer. 

 Mälarparken 
o Nu är det färdigmuddrat in till nya Elbakajen. 
o Nya kajen har invigning den 25 maj. 
o Första ön av Vågholmarna är på gång, den är byggd av muddermassorna som blev över 

efter muddringen åt Elbafärjan. Färdigställs tidigast 2016. 
o Håligheter i gruset efter trädäcket vid mastkran på Notudden. TIF åtgärdar detta.  
o Det fattas däck bakom presseningen vid mastkran på Notudden. TIF åtgärdar detta. 
o På MS-piren så kommer det att fyllas på med material, ca 40 cm grus och sen asfalt 

ovan det. Det kommer även att komma upp cykelställ på MS-piren och Lasse Färnlöfs 
plats. Generellt så behövs det fler cykelställ i hamnen. 

o Det finns önskemål om att få upp fler vattenposter på bryggorna. 
o Vattenslangar i vattnet ligger på vissa ställen och flyter, dessa skall sänkas under vat-

tenytan. TIF åtgärdar detta. 
o Macken är såld till en ny, vi vet inte om den nya kommer att driva macken som tidi-

gare eller om det blir förändringar. 
 Tegeludden 

o Den södra piren kommer att fyllas på material. 
 Lövudden 

o Ny ansökan om vattendom är inlämnad.  
 
Staden informerar 

  Just nu är det ont om stora båtplatser. Det finns några enstaka större platser, framförallt i 
Gäddeholm. 

 Det ska prickas ut en ny led ut från den södra bassängen i Mälarparken och eventuellt även 
pricka ut en led från Tegeludden. Även farleden vid nya kajen i Mälarparken ska prickas ut 
samt att resten ska justeras. Detta ska vara klart den 25 maj. Här hjälper Transportstyrelsen 
och Sjöfartsverket till. 

 
Teknik & Idrottsförvaltningen (TIF) informerar 

 Städning och påslag av vatten pågår i våra hamnar. 
 Mastkranarna är renoverade och i full funktion. 
 TIF ska sätta en timer till lampan i mastkran på Notudden. 

 
Västerås Förenade Båtklubbar (VFBAB) informerar 

   
 
Övriga frågor 

 TIF:s kundtjänst nås på vardagar, dagtid på telefonnummer 021-39 19 40. Övrig tid så finns 
det ett journummer, det är 021-18 19 00. 

 När mastkran är låst så ska man ringa det telefonnummer som står vid mastkranarna för att få 
hjälp. 

 
 
 
Nytt möte i höst. Återkommer med kallelse till det vid ett senare tillfälle. 
 
 
 
 
 
//Jens Persson 
 
 
 


