
 

 
 

 

 

MINNESANTECKNINGAR  

     Sammanträdesdatum   
    170504  
Sammanträde med  

Båtrådet 
 
 
Båtrådet 

 
Plats och tid 

 
Stadshuset F180 kl 16.00 -  

 
Sekreterare 

 
Karin Spets 
  

 

Närvarande  
• Karin Spets KIFF, Eva Vestlund KIFF, Kristina Storfors Aspengren Miljökontoret, Bo Thyr 

SFE, Jan Hedlund Västerås MBK, Urban Karlsson och Göra Ericson BK Piren, Erik Offer-
heim WSS, Lennart Carlsson Nakterhuset, Claes-Göran Westman båthusfören Lillåudden, 
Hans Nordvall SS-Aros, Charlie Rydell och Ingvar Jonsson SXK, Micke Karlin BK Wega, 
Monica Swartström och Kjell Holm BSL, Mathias Björkling VFBAB, Finn Brandstorp och 
Jonas Zetterqvist GBK, Tomas Wistrand WSS, Tommy Holmberg och Thomas Björklund FF 
 

Mötets Öppnande 
• Karin Spets hälsade alla välkomna 
 
Föregående  mötes protokoll lades till handlingarna 

 
Läget i våra hamnar 

• Kristina Storfors Aspengren från miljökontoret  informerade om deras arbete med ansvar och 
tillsyn kring båtbottenfärger. 
 

• Frösåker 
 

• Gäddeholm 
o Ligger en sten på ca 1,10 m djup som behöver markeras 
o Pågår diskussion med exploateringssidan om utvidgning av antal båtplatser 
o Vattenkranen vid uppläggningsplatsen fungerar ej 
o ”någon” stänger av vattnet vid huvudavstägningen 

 
• Lögarängshamnen 

o Nedbrända restaurangen, verkar kunna föreläggas enl PBL om sanering/rivning.  
o Stenar vid sjösättningsrampen, visade sig var mer än förväntat, omöjligt att ta bort, 

djupet är mätt till c a 1,60-1,70m. Måste undersökas vad det egentligen är?! Markeras 
på något sätt i alla fall 

o Livräddningsutrustningen (i alla  hamnar) är nu kompletterad 
 

• Kraftverkshamnen 
o Behöver röjas träd vid träbryggan längst in mot kraftverket. 
o Ersättnings p-platsen bakom Gula Villan nära Poesiparken är tillfälligt utökad.  

Kommer byggas ett P-hus 
o Karin kolla om det kommer att kunna lyftas större båtar där i framtiden,  eller se över  

alternativa lyftplatser  
o Anslutningen till träbryggan knepig, grus i backen, är för tvär och vid regn bildas fåror. 

SFE och KIFF ser tillsammans över området 
o Behov av fler soptunnor 
o Skylta om korttidsplatser (gäller även Mälarparken) 

 
• Mälarparken 

o Mastkranen vid cafeét, flyttas och isf vart? Markeras? 
o Inseglingskonerna vid strandpiren – den gula är saboterad, SFE ser över ett alternativ 
o Tömningspump på brygga MT är kopplad mot ledning 



     
 

o KIFF och SFE informerade om renoveringsplanen, är fortfarande ca 200 m brygg- 
däck per år som byts ut, bryggorna ses regelbundet över av SFE. Göra säkerhets-  
besiktning? 

o Vid MÖ bryggan finns inte vatten utdraget på bryggan, finns vid bryggkant 
o För få sopkärl efter gångstråket mellan Lasse Färnlöfs plats och moloken. Ses över 

 
• Tegeludden 

o Ärendet med husvagnscampare fortgår, KIFF försöka skynda på/åtgärda 
o VFBAB funderar över hur man ska få bort båtarna på land, Karin tar det med stadens 

säkerhetsavdelning. 
 

• Lövudden 
o Samråd 17 maj kl 17.00 
o Ny dom om vattenverksamhet, samråd om ca 2 veckor inför ansökan till Mark- och 

Miljödomstolen. I bästa läget startar byggnationen hösten 2018. 
o Karin redogjorde för hur fritidsbåtshamnen kommer se ut, blir betongvågbrytare och 

stenpir 
o Byggbaracken är i vägen vid av- och påmastning 

 
Staden informerar 
 
KIFF 

• Ny toalett i Mälarparken nu kopplad på nätet, nästa bli i Lövudden. Generellt behov av att  
utöka antal tömningsstationer, ev en ute på fjärden (en idé) eller mobila stationer att rulla ut på 
bryggorna 

• Ta med båtbottentvätt i investeringsplanen till nästa vår, kommer troligtvis att finnas på 
Lövudden och ska klara alla typer av båtar (söka EU-pengar) 

• Utter Inn har fått påminnelse om belysning 
• Båten vid Björnö som tog bryggan ligger och flyter, är nu inom lagen för sjöfynd 
• Karin gick igenom enkäten och effektmålen för handlingsplanen för fritidsbåtsverksamheten 

. 
 
Nytt möte i höst. Återkommer med kallelse till det vid ett senare tillfälle. 
 
 
 
 
 
//Karin Spets 
 


