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Mötesanteckningar båtföreningar 2019-10-24 

Närvarande: Köpings motorbåtsällskap Hans Lundmark ordförande och Magnus 

Thele ledamot. Köpings seglarklubb Jonas Nordbäck ordförande och Ola 

Jacobsson kassör. Samt Anders Eriksson, Suzana Macuh och Karolina Hahne från 

Kultur & Folkhälsa.  

 

Mötet inleddes med att motorbåtsällskapet och seglarklubben berättade lite som 

säsongen som varit. Bland annat har motorbåtsällskapet fokuserat mycket på 

underhåll och utveckling av klubbholmen, och seglarklubben har haft tjejsegling 

som tema under säsongen.  

Båtplatskö 

Nuvarande köläge är bra, men det är många passiva i kön som inte besvarar 

erbjudanden om båtplats. På Blästersund finns det till och med i dagsläget tomma 

platser.  

Seglarklubben önskar siffror på omsättningen och intäkter från båtplatser i inre 

hamn.  

Inre hamnen (frågor samt information) 

 Ny trall delvis lagd. Vi har en förhoppning om att all trall ska bli klar 

under vintern.  

 En konsult har varit ute och kikat på slukhålen vid kajen, och meddelat att 

det inte ser så bra ut. Sponten är slut. 

Då detta är ett problem som föreningarna märker av rekommenderar vi att 

de skickar in skrivelser till politiken för att uppmärksamma problemet.  

 Elever från KTH har haft ett projekt angående inre hamn där de tagit fram 

förslag på utvecklingsmöjligheter, och ett tänk så att hamnen skulle kunna 

bli en arena för fler än endast båtfolket.  

 Fråga gällande marken från inre hamn och söderut. Där är det 

Samhällsbyggnadskontoret som ansvarar, men vi är behjälpliga och 

vidarebefordrar frågor/skrivningar vid behov.  

 Det rasar grenar från den stora, tidigare vandaliserade, eken vid inre hamn.  

Vi uppmanar föreningarna att höra av sig om de hör något angående 

vandaliseringen.  
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 Båthusen kommer att målas om till våren och planen är att detta ska 

genomföras innan iläggning av båtarna (sista veckan i mars/första i april) 

för att undvika färgstänk mm på båtarna. Vi vill därför skjuta fram 

iläggning en vecka. Det tycker föreningarna är okej, och de kommer att 

hjälpa till att förmedla detta till sina medlemmar.  

Gästhamnen 

Föreningarna uppskattar antalet gästnätter till ca 150 st. Vi har ca 4 gästnätter 

registrerade.  

Föreningarna tipsar om att kika på hur Enköpings kommun har löst betalning och 

service i gästhamnen, med till exempel en ”parkeringsautomat”. Jonas har 

kontaktuppgifter och kommer förmedla dem till Suzana.  

Seglarklubben föreslår en gästhamn vid Malmön, där alla faciliteter finns. Det är 

dock i nuläget svårt att lägga till vid campingbryggan som finns där.  

Utvecklingsmöjligheter finns, och vi uppmuntrar föreningarna att tillsammans 

hjälpas åt att driva sådana utvecklingsförslag då man därefter har större 

möjligheter att tillsammans hjälpas åt att driva frågan framåt.   

 


