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Lina från Transportstyrelsen hälsade på hos oss i 

Mälarensbåtförbund i Västerås och informerade vad som 

komma skall gällande båttoalettavfall. 

Ordförande har ordet 

Töm inte i sjön är temat från 

transportstyrelsen som har i uppdrag av 

regeringen infört förbud att släppa sitt  

toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar 

och inre vattendrag. Förbudet gäller alla 

fritidsbåtar, förutom de som är k-

märkta. Hela Sveriges sjöterritorium 

omfattas.  Förbudet kommer att gälla 

från 2015.  



Vad innebär förbudet att släppa ut 

båttoaletttavfall för oss ?? 

Det har funnits oro hos båtklubbarna gällande det kommande 

förbudet gällande klubbholmar. I lagtexten formuleras att… 

”Fritidsbåtshamnar är, enligt SJÖFS 2001:13, skyldiga 

att ha anordningar för att ta emot avfall från fritidsbåtar.  ” 

Detta skulle kunna innebära att en klubbholme blir skyldig att 

sätta upp en toatömning på sin ö med allt vad detta innebär 

men så blev inte fallet. 

Lina förklarade att vidare att i lagtexten framgår: 

”Den som tar ut hamnavgift eller motsvarande generell avgift 

ansvarar för att uppfylla kraven som rör mottagningen av 

avfall från fritidsbåtar. En fritidsbåtshamn som tar ut 

båtplatsavgift är alltså skyldig att ha de 

mottagningsanordningar som behövs. ” 

Eftersom vi inte tar ut avgift för gästande båtar omfattas vi 

inte av detta krav. Sedan kan det vara klokt att upprätta ett 

avfallsplan, direktiv vad som gälle toaletter och sophantering 

osv. hänvisa var det finns mottagningsstationer för båtavfall 

osv. 

Klubbholmar som tar ut avgift, frivilligt eller obligatoriskt 

riskera höga avgifter med nyinvesteringar till 

båttoaletttömning.    

Mera information hittar du på: 

http://www.malarensbf.se   

http://www.transportstyrelsen.se/toa  

http://www.transportstyrelsen.se/Global/Sjofart/Dokument/Miljo/01-013.pdf
http://www.malarensbf.se/
http://www.transportstyrelsen.se/toa


 



  



Köping 2013 12 02 
Hej alla båtvänner! 

 

Nu är vi mitt i julstöket och båtsommaren är bara ett minne blott. 

Sätter man bara sig ner, kan man kanske förnimma vissa saker 

som hände den gångna sommaren. 

Vi på Miss Lane hade några episoder där det hände riktigt stora 

saker, jag tänker på när backslaget slutade att fungera. De flesta i 

båtklubben har redan hört historien, men de som inte har hört 

talas om det, kan fortsätta att läsa detta. 

Det var ute vid Säck, en ö som ligger i närheten av Möja. Vi skulle 

lägga till och som alltid åker man omkring och kollar att det är rätt 

djup och bra hoppilandställe. Vi hade vevat runt ett tag i viken och 

hittade en bra plats, vi har ju två små hundar så det gäller att det 

är någotsånärt hundvänligt där vi går iland.  Vi tog sikte på land 

och gled som tur var ganska sakta in mot land, allt var ok och 

Hans backar ut för att kasta ankaret. Då händer det som inte får 

hända, det smäller till och driften ligger på framåt. Han ropar till 

mig, HÅLL I DIG för nu smäller det. 

Vi kanar upp på klipporna och båten vrider sig längs berghällen 
och med driften fortfarande i, Miss Lane styr mot segelbåtarna på 
vår babordssida. Hjärtat sitter i halsgropen på oss båda och 
hundarna funderar, vad håller ni på med?  



 
Med änglavakt finns det folk på båtarna som i sista stund kan få 
hejd på Miss Lane. Till vår stora lycka kom ingen människa till 
skada. 
Vi vill passa på att tack alla inblandade och berörda personer i 

detta drama före, under och efter. Carin och Rolf Rosenholm 

som vi hade sällskap med under vår semester, som räddade, 

bogserade och mekade i stortsätt en hel vecka.  Tonino Jansson 

för att han fixade ett låne-backslag, Helge i Kungsör som hade 

ett backslag i garaget (själv var han på Gottland). Vår son som 

levererade detta till Trälhavets båtklubb i Åkersberga. Även ett 

tack till dem, som ställde upp med båtplats under reparationen 

helt gratis. Vi skall inte tala om när de erbjöd oss att låna deras 

jätte stora och fina duschanläggning.  

 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR 

BESÄTTNINGEN PÅ MISS LANE   

 



 Kråkan 

 

Det latinska namnet på kråkfågeln är Cor´vus coro´ne cor´nix  

och den är allmän i hela landet. Troligen har den varit talrik 

på Stavbyskär och givit upphov till namnet Kråkholmen.  

Länge har kråkan betraktats som ett skadedjur, varför den 

förföljts och näst intill utrotats. Förr i tiden gav därför stadens 

styrande ersättning för avlivade  kråkor, först en tolvskilling

(25 öre) och senare 50 öre paret för kråkbenen. 

 Historien berättar att i Köping fick allmänheten lämna in 

kråkbenen på stadens polisstation– då inrymd i Rådhuset– 

som en polisman nästa dag redovisade till Borgmästaren. 

Ersättningen gick därefter via Magistratens kassaavdelning 

till polisstationen för avhämtning. Kråkbenen överlämnades 

rutinmässigt till Rådhusets vaktmästare, som i sin tur bad 

polismännen kasta dem på soptippen. 

 Nu var det så att även polismännen deltog i den lönsamma 

jakten på kråkor, varför uppdraget  om dstruktion så att äga 

rann t i sanden. Samma kråkben kom därför att redovisas till 

Borgmästaren gång på gång som påstods ha uppskattat den 

framgångsrika avskjutningen. Hur länge hanteringen pågick 

har skribenten inte kunnat utforska—ligger hundra år tillbaka 

i tiden– men det berättas att Borgmästaren aldrig märkte att 

kråkorna i träden utanför tycktes öka i antal. 

Sven-Erling 



Kallelse till årsmötet 2014 

När: 20 februari klockan 18.00  

Var: Bil och Teknikhistoriska på Glasgatan. 

Efter mötet bjuds på förtäring 

 

1 Årsmötets öppnande  

2 Årsmötets stadgeenliga utlysande  

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet  

4 Val av två rösträknare tillika justeringsmän  

5 Föredragning av föregående årsmötesprotokoll  

6 Styrelsens verksamhetsberättelse  

7 Kassaberättelse  

8 Revisionsberättelse  

9 Ansvarsfrihet för styrelsen  

10 Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar  

11 Fastställande av avgifter samt budget för kommande verksamhetsår  

12 Val av styrelsemedlemmar enligt 11.1  

13 Val av styrelsesuppleanter enligt 11.1  

14 Val av övriga funktionärer  

15 Val av en revisor  

16 Val av en revisorsuppleant  

17 Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande  

18 Övriga frågor 

 



 

 

Vad har Rune 

och Jouni haft 

för bete, för 

fångsten verkar 

väga tungt ?? 

Raffiga 

seglarskor ! 

Samling på bryggan 

inför arbetsdagen. 

Är det ärtsoppan 

med tillbehör som 

lockar ?? 



Akta er gässen 

och måsar för 

här vaktar jag 

Huka er, röjning 

pågår ! 

Veden värmer 

flera gånger, när 

man fäller, kapar 

och klyver och till 

sist eldar upp den 

  



Julbord på Sandhamn 

Foto, Jimmy Andersson. Första Advent i Sandhamn med PG från Hallsta.  

Vad händer på slipen ? 

Inför den kommande muddringen av farleden ingår även 

muddring av stora hamnen. Ett företag från Örebro utför 

markundersökning av hela strandområdet ifrån 

småbåtshamnen förbi vår uppläggningsområde ända fram 

till Norsa. Vi kommer sedan att få ta del av vad detta 

innebär för oss.   

 



Medlemstidningen Rodret för Köpingsmotorbåtssällskap har som mål 

att skickas ut till medlemmar 4 gg /år. För att fylla tidningen med 

innehåll som är av intresse för klubbens medlemmar är det angeläget 

att förslag till artiklar kommer redaktionen tillhanda. Det går bra att 

maila artiklar, ideer, bilder med mera till redaktören. 

redaktionen@kmskoping.se eller skicka med post till MaritaBjörkqvist 

Långtäby 104 73197 Köpng eller telefon 0221 32648.  

Köpings Motorbåtssällskap är ansluten till  

Mälarens Båtförbund. 

Du hittar en hel del nyttigt att läsa på förbundets 

hemsida. Tips om sjösättning och torrsättning osv. 

http://www.malarensbf.se/  

 

http://www.malarensbf.se/


B 
FÖRENINGSBREV 

BEGRÄNSAD 

EFTERSÄNDNING 

SVERIGE 

PORTO BETALT 

PORT PAYE 

God Jul Och Gott Nytt År  

önskar redaktionen  

 Glöm inte bort klubbens årsmöte den 20 

februari klockan 18.00  


