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Dialogträff 2 ortsanalys med utvecklingsplan för
Kvicksund
Dialog i Kvicksund - sammanställning av mötesmaterial
Den 12 januari 2016 bjöds allmänheten in för att diskutera dagens Kvicksund och ortens framtida utveckling tillsammans med tjänstemän från Västerås stad och Eskilstuna kommun. Under
dialogträffen presenterades en återkoppling från föregående dialogträff, presentation av
kulturmiljöinventering, information om energikartläggning samt gruppdiskussion rörande bl.a.
bebyggelseutveckling. Mötet anordnades av stadsbyggnadsförvaltningarna i Västerås stad och
Eskilstuna kommun. Runt 100 personer kom till Tegelviksskolans samlingssal för att delta i dialogen.
Följande sidor är en sammanställning av de spännande och givande diskussioner och gruppuppgifter
som genomfördes under stormötet. Materialet kommer först och främst användas i framtagandet av
en ortsanalys med utvecklingsplan för Kvicksund.
STORT TACK till alla som deltog i dialogen och bidrog till Kvicksunds utveckling!

Gruppdiskussion 1:

Framtida bebyggelseutveckling
Under det första diskussionspasset avhandlades Kvicksunds framtida bebyggelseutveckling. Varje grupp fick
utifrån tre frågeställningar diskutera och sammanfatta på kartor sin bild av Kvicksunds framtida bebyggelseutveckling. Frågorna som ställdes var:
1. Vilka platser i Kvicksund är lämpliga för nya större bebyggelseområden?
2. Var finns mindre obebyggda platser i Kvicksund som kan kompletteras med bebyggelse?
3. Vilka platser bör inte bebyggas i Kvicksund?
Områdena märktes ut på karta tillsammans med kommentarer och förtydliganden. Övriga tankar om bebyggelseutvecklingen i Kvicksund sammanfattas nedan. En sammanställning av de kartor som sammanställdes
finns på nästa sida.

Kommentarer och önskemål gällande framtida bebyggelseutveckling:
Äldreboende och lägenheter vid gamla växthuset
Fria områden vid Mälaren, fortsatt tillgång till vattnet
Varsamt!
Viktigt med en rondell vid Båtsam
Max 3 våningar
Inte positiva till exploatering
Villasamhälle - ej höghus
Bevara karaktären av villabebyggelse
Exploatera med varsam hand
Enplans radhus och seniorbostäder
Många bor i Kvicksund för miljöns skull
Låt Kvicksund växa fram på ett naturligt sätt
Skärgårds/mälarstad bevaras
Mälaren kommer att höjas
Radhusområde önskas
Offentlig lokal önskas
Enkel industriverksamhet önskas
Bygg ut centrum
Bebygg sjönära
Bebygg inte vid stränder
Bebygg inte hagarna vid Stensjö Mangård
Bebygg inte på Ramsjöberget/skogen
Bebygg inte på strandängarna, Högholmen
Bebygg inte Sandbankarna

Vilka platser i Kvicksund vore lämpliga för större bebyggelseområden?
Var finns mindre obebyggda platser
i Kvicksund som kan kompletteras
med bebyggelse?
Vilka platser bör inte bebyggas i
Kvicksund?
Utpekade stråk
”Bevara”
”Stensjö Hagar:
Förtätningsområde
villabebyggelse”
”Bygg ihop med villor”

”Bevara Sanda”

”Hästrehab”
”Handel/näringsliv
- Företagshotell
- Näringsliv”
”Eljusspår”
”Allaktivitets
-hus”

”bevara skogen”

”badplats”

”Hamn”

”Äldreboende”
”Villabebyggelse”

”Allaktivitets
-hus”

”Fiskyngel”

”Allmäning”

”Värdefull sandstrand
Offentlig mötesplats
även på Västmanlands
sida av Kvicksund?”

”Promenadstråk”

”Inget mer längs stranden! Alla befintliga ”allmänna”
strandkanter är idag anekterade!”

”Strandpromenad”

”badplats”
”Gästhamn”
”Strandpromenad”
”Strandskydd”

”badplats”
”Naturtomt”

”Övergång”

”- Servicecenter
”Bro” - Äldreboende
- Mixad bebyggelse
”Inte villabebyggelse”
- Knyt ihop övrig
”Äldreboende”
bebyggelse”

”Bättre belysning”

”Dock inga lägenheter”
”All-aktivitetshus”

”Sänk fart”
”Lekplatsen”

”Säkra påfarten”

”Villabebyggelse”

”Företagsetablering”
”Villabebyggelse”
”Förtätning
Villabebyggelse”

Övriga synpunkter:
”Bevara områdets karaktär av villabebyggelse”
”Emot okänslig och stor exploatering med höghus”
”Exploatera med varsam hand”
”Belysning”
”Kommunalt övertagande av vägnät”
”Ingen gästhamn, däremot ordentliga anläggningsmöjligheter i anslutning till”
”Centrum-känsla runt Ica”
”Mer engagemang ang idrottsplats och dess möjligheter”
”Utbyggnad av idrottshall till fullstorlek”
”Inga platser är lämpliga för större bebyggelseområden”
”Ingen förtätnings önskas”
”2-våningshus för pensionärer”

”Sundbyvik: Fler villor”

”Tennisbana”

Gruppdiskussion 2:

Övriga utvecklingsfrågor
Under det andra diskussionspasset fanns möjlighet att under fria diskussioner framföra övriga viktiga frågor
för Kvicksunds framtida bebyggelseutveckling som kan bäras med under det framtida arbetet med
Kvicksund. Synpunkterna har nedan sammanställts och indelats efter olika teman.

Övrigt
•
•
•

Kommunerna måste samarbeta även med
Trafikverket
Vill träffa politikerna.
Problematiskt när man vill komma i kontakt
med Räddningstjänsten eller sjukvården. När
man ringer från Nyckelön hamnar man i Eskilstuna. Ambulansen kommer från fel Landsting
o.s.v.

Kultur, fritid och turism
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infrastruktur, kommunikationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kollektivtrafik för buss, fler linjer
Möjlighet att lägga till med båt
Hastigheter för båttrafiken
Behåll tågstoppet.
Reglerad broöppning, specifikt på eftermiddagar för fritidsbåtar
Tillfälligt trafikljus på Södra Kvicksundsvägen
under broreparering för mötande trafik.
Framtidsplanerad trafiklösning med den ökade
och tunga trafiken.
Förhindra olyckor med farligt gods på tåg och
fartyg.
Tunnel under väg 56 även för bilar.
Rondell vid båtsam, Stensjö hagar och Ryttenekorset.
Tunnel under sjön istället för bro och järnväg.
Järnvägsstation på Västeråssidan.

•
•

Gästhamn
Dansbana på Pottskär
Mat, dryck och shopping
Isplan/tennisbana/paddel
Mer aktiviteter för barn/ungdomar
Bryggorna under bron bör vara kvar efter broreparationen för gästhamn, räkbåt etc.
Offentliga toaletter vid utkiksplatsen samt
picnic-bord.
Fler lekplatser
Utveckla KSK och en engagerad förening med
stöd av både Eskilstuna och Västerås kommun.
Viktigt för aktiviteterna på orten är en fullstor
idrottshall.
Området mellan Tegelviken och Pottskär bör
göras tillgänlig genom ett helhetsgrepp.

Drift, underhåll m.m.
•
•

Upprustning av Sanda och Pottskär.
Soptunnar på öarna

Bebyggelseutveckling
•
•
•
•
•

Effekten av strandskydd.
Landskapet
Säkerställ att ortens karaktär kvarstår.
Typen av bostäder påverkar mycket.
För mycket hyresbostäder är inte önskvärt.

