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Minnesanteckningar från möte inför säsong, 12 mars 2019 
Närvarande: Köpings motorbåtsällskap: Hand Lundmark (ordförande) och 
Magnus Thele (ledamot), Köpings seglarklubb: Jonas Nordbäck (ordförande) Ola 
Jacobsson (kassör) och John Zarins (ledamot), Köpings kommun: Anders 
Eriksson (enhetschef) och Suzana Macuh (föreningskonsulent)  

Det är ont om vinterförvaringsmöjligheter av båtar inom Köping motorbåtsällskap 
men Köpings seglarklubb har en del platser lediga. Motorbåtsällskapet har 
bekymmer med övergivna båtar då de tar plats på deras område och tillslut blir 
dessa båtar ett problem för Köpings kommun att ta i.  

Suzana Macuh informerade att det finns 18 st i båtplatskön och 10 tomma platser 
men att de flesta i kön är passiva och svårnådda.  

Köpings seglarklubb har en hel del klubbarrangemang inplanerade i år, de flesta 
sker på deras holme. De kommer även att erbjuda prova på segling för 
tjejer/kvinnor för att öka deras intresse. De ser gärna att vi gör ett reportage kring 
detta. De har ca 80 st. medlemmar.  

Köpings motorbåtsällskap har ingen större ungdomsverksamhet men de märker att 
det ansluter sig fler och fler yngre medlemmar, vilket är positivt. De har ca 100 
medlemmar. Slipområdet är viktigt för dem, de arbetar aktivt med miljöarbetet 
och betonar hur viktigt det är att hålla rent efter målning. Även de har en 
klubbholme som de kommer att anordna flera arrangemang på.  

Anders Eriksson informerar att spontningen längs med kajkanten filmats och ska 
presenteras.  

En del trall byttes i höstas och i vår kommer vi att fortsätta med det arbetet och 
byta hela vägen längs med kajkanten.  

Man kan åka på vägen på Athossidan men den är inte säker. Det står ca 10 bilar 
där på helgerna.  

Det finns några pålar som är av och de kommer att bytas mot y-bommar, arbetet 
kommer att påbörjas i vår, likaså fortsätter Per Leval med renoveringen av 
båthusfundamenten.  

Klubbarna lyfte att hålen på vägen vid båthusen måste åtgärdas. Det är Tekniska 
kontorets ansvar men Anders Eriksson kommer att lyfta det problemet med dem. 
Vi har varit i kontakt med tekniska kontoret och asfaltering av Mariavägen som 
går förbi båthusen kommer att utföras under vår/försommar 2019. 
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Det finns några stora stenbumlingar vid Mariakajen och de hindrar sjösättning av 
båtar. Klubbarna frågade om de tillfälligt får flytta dem för att sjösätta. Anders 
Eriksson tar med sig frågan till Tekniska för att sedan återkoppla till föreningarna. 
Betongfundamenten vi Mariakajen är placerade där av säkerhetsskäl pga. rasrisk, 
de kommer inte flyttas temporärt för att möjliggöra i och upptagning. 
Vi har varit i kontakt med Johnny Larsson (kommunens hamnförvaltare), han 
tipsade om att ni som förening kan kontakta Mälarhamnar för att eventuellt kunna 
hitta en lösning med dem. 

Latrintömningstanken blir snabbt full och det är ett bekymmer som leder till att 
man fortsätter tömma i vattnet eftersom tanken allt som ofta är full. Antingen ska 
den tömmas oftare eller så ska vi fråga igen om vi kan dra ledningar till 
huvudnätet? Förra gången fick vi avslag på samma fråga. Anders Eriksson ska 
även höra efter om vi kan installera ett GPS-larm/indikator på tanken.  

Det efterfrågas om grillplatser längs hela inre hamn.  

Föreningarna informerades även om vilka punkter vi gärna arbetar efter och 
utifrån dessa kan de skriva en skrivelse gällande förbättringsförslag i inre hamn, 
både utifrån föreningarnas perspektiv men även från samhället. De ska även 
inventera vilka åtgärder/insatser de kan göra själva för att skapa en trevligare 
miljö i inre hamnen. 

 

Mötesanteckningar skrivna av:  

Suzana Macuh 

föreningskonsulent 
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