
 

 
 

 

 

MINNESANTECKNINGAR  

     Sammanträdesdatum   
    131120  
Sammanträde med  

Båtrådet 
 
 
Båtrådet 

 
Plats och tid 

 
Båtmuseet kl 15.00 

 
Sekreterare 

 
Jens Persson 
  

 

Närvarande  
 Jens Persson KIFF, Lars Ljung KIFF, Gustav Flink VFSAB, Urban Karlsson BK Piren, Jan 

Berglund BK Piren, Klas Gustafson BSL, Jöran Söderberg SSA/VFBAB, Magnus Swärd BK 
Wega, Charlie Rydell SXK 

 
 
Mötets Öppnande 

 Lars Ljung hälsade alla välkomna 
 
 
Föregående  möte, kvarvarande punkter 

 Frågan om varför bryggan i Skitviken inte kan användas av alla är fortfarande olöst. Båtklub-
barna får kontakta Peter Olmårs på Fastighetskontoret för information och hjälp. 

 Brygga KH i Kraftverkshamnen är forfarande ostadig. VFSAB får titta på detta omedelbart 
och åtgärda detta. 

 Det blev avslag på den första miljödomsansökan för småbåtshamn på Lövudden. Nu görs en 
ny ansökan. Detta gör att tidsplan förskjuts och hamnen kommer stå klar 2015. 

 Trasiga bindpålar i hamnarna håller på att bytas ut just nu. Klart innan isen lägger sig. 
 Två st. mastvagnar är beställda till Mälarparken, en är levererad. 
 Problem att se Utter In i mörker.  

 
Höstsäsongen på Lövudden/Johannisberg 

 Det har gått bra under första hösten med nya Lövudden/Johannisberg. Överfarten över Johan-
nisbergsvägen har fungerat bra 

 Det enda problemet har vart vattennivån i Mälaren som har vart lågt i höst. 
 Vilken infart ska användas in på området vid Lövudden under vintern? Den från Johan-

nisbergsvägen eller den bredvid dagiset? 
 927 st. bokningar har det vart i år till båtupptagningen, det inkluderar Tegeludden, Lögarängen 

och Lövudden/Johannisberg. 
 Det kom en fråga om självupptagning på Lövudden och då komma åt rampen. VFBAB tar 

med sig den frågan till nästa styrelsemöte den 4 december. 
 Vattnet på kommer att stängas av vilken dag som helst nu på uppställningsytorna, på Johan-

nisbergssidan är vattnet redan avstängt. 
 Ca 120 båtar har tagits upp med sina master i år, det är ca 60 st. fler i år än föregånde år. 

 
Läget i våra hamnar 

 Frösåker 
o Det är 14 platser färre 2013 på Frösåker än tidigare år.  

 Gäddeholm 
o Denna hamn kommer administreras av Kultur- Idrott- och Fritidsförvaltningen. Driften 

av hamnen ingick i den driftsupphandling som KIFF har upphandlat under hösten 
2013. 

 Lögarängshamnen 
o Det har kommit en ny självupptagningsramp i Tippviken. Rampen är klar och går att 

använda med det återstår lite kringjobb där. 
o Det har under året installerats ett nytt reningsverk i hamnen. 
o Under vintern så kommer Lögarängspiren att få ny pålar som förstärker piren. 



     
 

 Kraftverkshamnen 
o Detaljplan 3 kommer att påverka hur det kommer att bli nere i Kraftverkshamnen. Hur 

detaljplanen kommer att se ut vet vi inte i dag. 
o Kraftverksplanen or tömd och städad på VFBAB:s ytor. MUAB är nöjda med hur det 

ser ut nu och VFBAB ska lämna över ytorna till MUAB nu. 
o 2014 kommer det att finnas parkeringsplatser vid Kraftverkshamnen, MUAB har lovat 

det. Hur det sen kommer att se ut i framtiden vet vi inte i dag. 
 Mälarparken 

o Det har projekterats kring Lasse Färnlöfs plats, vid Notudden kommer det att finnas ca 
96 parkeringsplatser samt plats för att ha kvar mastställ. 

o Det kan eventuellt komma att bli plats för mastställ igen vid mastkran som är vid cafét.  
 Tegeludden 

o Den uppställningsyta som finns är under sommaren iordningjord. Den tar nu några fler 
båtar än tidigare. 

o TF-bryggan hänger längst ut. Det är svårt att lägga till där med en båt utan att riskera 
att få repor eller annan skada på båten. VFSAB tittar på detta omgående.  

 
Staden informerar 

  Ny driftsupphandling är gjord nu för fritidsbåtshamnar samt för friluftsområden, friluftsbad 
och motionsspår. Teknik & Idrott vann upphandlingen för driften på fritidsbåtshamnar från 
och med den 1 januari 2014 och VFSAB vann upphandlingen för driften på friluftsområden, 
friluftsbad och motionsspår och behåller driften där. 

 
Västmanlands Fastighetsskötsel (VFSAB) informerar 

 Det pågar ett arbete att laga/ersätta dem bindpålar som är trasiga i våra hamnar. Ska vara klart 
innan isen lägger sig. 

 Vattnet i hamnarna stängdes av för ca 3 veckor sedan.   
 
Västerås Förenade Båtklubbar (VFBAB) informerar 

 Just nu när det renoveras nere på Lögarängen för nya stranden så är det stökigt där.  
 
Övriga frågor 

 Det verkar som om MUAB inte har muddrat klart i lagunen i Mälarparken. Det är fortfarande 
grunt i Lagunen på något ställe. Lars Ljung kollar med MUAB. 

 Är det möjligt vid lämpligt tillfälle att rikta kroken i mastkranen (Wegakranen) samt att sätta 
upp en skylt med lite kuriosa om kranen? MUAB 

 Det har kommit in en motion till BSL:s årsmöte gällande belysningen i våra hamnar. BSL:s 
styrelse har fått i uppdrag att påverka kommunen så att det sätts upp mer belysning på våra 
bryggor. I Tegeludden sitter det en strålkastare med rörelsesensor tex, kan det vara något för 
de andra bryggorna också?  

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


