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Handlingsplan för fritidsbåtsverksamhet 

Effektmål 
E 1.  Fritidsbåtsverksamheten främjar förutsättningen för ett rikt 

skärgårdsliv 

• Mätbarhet: Fritidsbåtsverksamheten, enligt handlingsplanens 

avgränsningar, gör det möjligt att komma ut i skärgården 

E 2.  Fritidsbåtsverksamheten skapar förutsättningar för att framtida 

vattenförsörjning tryggas och att ett rikt växt- och djurliv bevaras 

• Mätbarhet: Minskad användning av giftiga produkter i 

fritidsbåtverksamheten, minskade utsläpp som påverkar 

övergödningen 

E 3.  Stadens och fritidsbåtsverksamhetens utveckling sker i samklang 

• Mätbarhet: I Mälarnära stadsutvecklingsprojekt tas hänsyn till 

fritidsbåtsverksamhetens utveckling 

 

Handlingsplan för fritidsbåtsverksamhet 

Målområden 

• Giftfritt båtliv  

• Övergödning 

• Båtupptagning 

• Båtuppställningsplatser – kommunal mark 

• Fritidsbåtshamnar – kommunala 

• Näringsidkare, inriktning fritidsbåtsverksamhet 

• Exploatering, stadens utveckling mot vattnet 

 

Fritidsbåtsverksamhet 2017 

Standardrapport 
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Sammanställning kommentarer frisvar om 

båtuppställningsplatser 

• Trångt på Johannisberg 

• Trångt mellan båtarna på båtuppställningsplatserna 

• Marken på Johannisberg är på vissa ställen mjuk, stöttor sjunker ned och har även 

vikt sig 

• Anläggningar på Johannisberg och Lövudden fungerar bra 

• Önskemål om båtuppställningsplatser på andra ställen i staden 

• Saknar båtuppställning nära hemmet, skapar bilberoende 

• Båtuppställningsplatserna saknar övervakning 

• En person som ligger i vattnet önskar snöröjning och sandning 

• Flera har förvaring hemma 

• Trångt vid brygga i anslutning till båtupptagning 

• Önskemål om fler ställen att ta upp båten på 

• Lövudden är bra men behöver väderskydd vid mastkran och vid båtuptagning 

• Mycket biltrafik i anslutning till sjösättningsramperna 

• Tegeludden – finns önskemål om förbättrad säkerhet och förbättra uppställningsytan 

Hur skulle du vilja att din uppställningsplats var? 
• Alldeles invid kaj för lyft med mobilkran (katamaran) – 1 person 

• Flertal skulle vilja ha ett båthus 

• Fungerar bra 

• Flertal önskar mer utrymme mellan båtarna 

• Flertal önskar att uppställningsplatsen vore mer lättillgängligt 

• Vindskyddat 

• Låsbara stolpar - försäkringskrav 

• Cykelavstånd till uppställningsplatsen 

• Flera uttrycker att man vill ha uppställningsplatser på flera ställen i staden  

• Några tycker att det är för koncentrerat till ett ställe i stan 

• Flera önskar i anslutning till bryggplats 

• Flertal önskar att det vore mer Centralt 

• Tillgång till WC och miljöbod 

• En uppställningsplats för varje båtplats – 1 person 

• Fler mastställ – 1 person 

• På en öppen plats utan träd som skräpar ned – 1 person 

• Inte vid vägen mot Barkarö – 1 person 

• Flertal önskar att det ska finnas El + vatten i närheten 

• El hela vintern för att kunna arbeta med båten – 1 person 

• Flertal önskar att önskar säkra båtplatser t ex inhägnat, mer belysning 

• Gratis – 1 person 

• Plats för uppställningsmaterial – 1 person 

• Har båtuppställning på annan ort 

• Fler aktörer som sköter båtupptagning och uppställning- 1 person 

• Uppläggning av aktörer som inte är styrda av vinstintressen. Är man inte med i en båtklubb nästan ommöjligt att få en 

uppställningsplats – 1 person 

• Det är av avgörande vikt för båtlivet att VFB AB:s existens tryggas utan att organisationen utsätts för osakliga påhopp av 

personer som vill komma åt arrendet 

• Som det var förr – 2 person 

Andra synpunkter eller förbättringsförslag 
• Förslag på ny gästhamn på Elba 

• Befintlig gästhamn behöver utökas och även kunna ta emot större båtar 

• Gästhamn vid kajens fik.  

• Mälarstranden borde kunna sommartid trafikeras av litet "tåg" som kör runt turister i västerås och sträckningen kan med fördel passera 

affärscentrum på Ex Viksäng o centrum så folk kan handla färskvaror till båten 

• Den nedbrunna sjökrogen bör tas bort 

• Veteranbåtsmuseum i anslutning till ny sjökrog  

• Skaffa ett båtklubbarnas kansli/lokal i magasinet vid Löga 

• Flest synpunkter var kring förutsättningar kring parkering och de avgifter som har införts, många önskar gratis parkering 

• Kommentarer om att Västerås har bra förutsättningar och låga priser och att andra kommuners innevånare i städer av vår storlek skulle 

nog önska detsamma 

• Synpunkter om att man som boende betalar för parkering och hur ska båtägare få gratis 

• Fler breda och djupa båtplatser 

• Se till att man det blir tillåtet med kortparkering, 15-30 min, för att bunkra båten 

• Avlastningsplatser nära bryggorna 

• Bättre förutsättningar för ett rikt skärgårdsliv med bra kommunikationer till Stockholm kommer att locka fler att bosätta sig i Västerås 

• Bättre cykelställ 

• Önskemål om bättre kollektivtrafik till fritidsbåtshamnarna 

• Önskemål om bättre underhåll av fritidsbåtshamnarna 

• Bygga ut hamnen på Gäddeholm 

• Önskemål om båtbottentvätt 

• Giftig färg hjälper inte mot påväxtning i Mälaren, önskemål om båtbottentvätt 

• Latrintömningsställe mitt i Mälaren – slippa åka in i hamn 

• Mobil tömnings tjänst. Som åker runt för att tömma toa tanken 

• Miljöbodar i hamnarna 

• Fler toaletter i hamnarna 

• Duschutrymme  

• Tillgång till mindre förråd 

• Flertal har uttalat ett behov av el på bryggorna 

• Gemensam elstolpe vid bryggan för enklare jobb i båten 

Andra synpunkter eller förbättringsförslag 
• Generellt är service och kostnadsläge för båtlivet i Västerås mycket bra 

• Upplägget kring Lövudden fungerar mycket bra 

• Bevakning mot stölder 

• Låsbara bryggor 

• Belysning på bryggor 

• Rännan in till Mälarparkshamnen håller inte 2,5 m djup 

• Önskemål om att nya hamnen på Lövudden har stenpir för bättre skydd mot vågor 

• Mastkran och pelarkran står för nära varandra på Lövudden 

• Bättre med plats för vätande båtar vid upptagning/avmastning/påmastning 

• Koncentrera fritidsbåtsverksamheten till Lövudden 

• Svårt att komma till Lögastrands fritidsbåtshamn vid arrangemang 

• Hjälp med blästring av giftig båtbottenfärg 

• Bättre kontroll på friliggare 

• Fler allmänna ramper med parkeringsmöjlighet för bil med påkopplat båtsläp 

• Önskemål om y-bom – 1person 

• Bättre tillgång till båtplatser för långa smala motorbåtar – 1 person 

• Önskemål om bättre service ute på öarna, sopor, underhåll bryggor 

• Satsa på en ömsesidig kommunikation med båtklubbarna för att fånga upp och informera, ett "fungerande Båtråd" – 1 person 

• bättre konkurrens när det gäller bensin/dieselpris – 1 person 

• Hög kostnad båtplats sommar uppställning vinter – 1 person 

• Assistenter vid upptagning/sjösättning som kan hjälpa ensamma och äldre – 1 person 

• Sänk tillåten fart i hamnen, skylta om förbud mot svall, förbjud vattenskoter – 1 person 

• Fler tider för sjösättning, även efter midsommar – 1 person 

• Folk som har båt på trailer nyttjar sjösättningsramp (snyltar o skitar ner) plats på oss som har båt plats, många kommuner har bom för 

slipern, tar av gift av dessa – 1 person 

• Kommentar om handelsfartyg och dess båtbottenfärger samt toalettömning – 1 person 

• Klagomål på att Mälarstranden har blivit ett flanörsstråk – 1 person 

• Näringsidkare kan inte längre konkurera på lika villkor i staden längre. Detta driver upp kostnaden förutom kommunala överpriser på 

bryggor och uppställning 

• Se till att de kommunalt bekostade ramperna som inte hyrs till företag är tillgängliga för upptagning och sjösättning med kranbil 



4 


