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Bilaga 1

Karta gällande detaljplaner i Kvicksund
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Detaljplaner
Pågående plan

Plan från 1995 och nyare

Plan ändrad efter 1995, endast Västerås

Plan äldre än 1995

Bilaga 2

Karta kommunägda fastigheter i Kvicksund
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Kommunägda fastigheter

Bilaga 3

Barnkartor (Barn-GIS)
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Vägar till skolan
Vägar på fritiden
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Platser där förbättringar kan göras i utemiljön
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Favoritplats
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Farlig/ otrevlig plats
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Platser utomhus

Bilaga 4

Sammanställning av kommunalt workshop

Sammanställning av Workshop Kvicksund 29/1 2016

Deltagarförteckning
Amal Mayoufi		SBF Planavdelningen				Eskilstuna kommun
Anna Götzlinger
Kultur- och fritidsförvaltningen, museér
Eskilstuna kommun
SBF Bygglovsavdelningen			
Eskilstuna kommun
Arne Johansson
Hans Ollman		
Mark- och exploateringsenheten KLK
Eskilstuna kommun
Gustaf Nyman		SBF Planavdelningen				Eskilstuna kommun
Johan Forsberg
SBF Planavdelningen, ekolog			
Eskilstuna kommun
Johan Örn		
SBF Planavdelningen, trafikplanerare		
Eskilstuna kommun
KLK, förorenade områden			
Eskilstuna kommun
Joakim Persson
Linus Andersson
SBF Planavdelningen, trafikplanerare		
Eskilstuna kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen		
Eskilstuna kommun
Marie Wallin		
Per Haupt		
SBF Utvecklingsavdelningen, stadsarkitekt Eskilstuna kommun
Pernilla Lindström SBF Utvecklingsavdelningen			
Eskilstuna kommun
Sabine Hedlund
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Eskilstuna kommun
Torsten Gustafsson KLK, Fastighetsplanerare			
Eskilstuna kommun
Anna Jägvald		
Stadsbyggnadsförvaltningen, strategiska
Västerås stad
Anna Malmström
Stadsbyggnadsförvaltningen, strategiska
Västerås stad
Barbro Sollén Wilcox Stadsbyggnadsförvaltningen, plan		
Västerås stad
Ingrid Legrell Chrona Stadsbuggmadsförvaltningen, strategiska
Västerås stad
Tekniska kontoret, gata			
Västerås stad
Isa Brisby		
Kultur, idrotts och fritidsförvaltningen
Västerås stad
Jan Melander		
Stadsbyggnadsförvaltningen, bygg		
Västerås stad
Karin Nordström
Kenneth Hammström Mälarenergi					Västerås stad
Tekniska kontoret, grönstruktur		
Västerås stad
Kris Jasinski		
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen		
Västerås stad
Maria Lundin		
Stadsbyggnadsförvaltningen, strategiska
Västerås stad
Mikael Forsberg
Mimer						Västerås stad
Mikael Söderberg
Mona Fors		Fastighetskontoret				Västerås stad
Barn- och utbildningsförvaltningen		
Västerås stad
Roland Axelsson
Stadsledningskontoret hållbar utveckling
Västerås stad
Ylva Vretås		

Inledning - Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund
Uppdragets syfte är att ta fram en ortsanalys och utvecklingsplan som ska
fungera som planerings- och kunskapsunderlag för fortsatt arbete med
exempelvis detaljplanering, bygglovshantering och generell utveckling av
Kvicksund. Arbetet ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av
Kvicksund, vilket ska vara till nytta för invånarna och verksamheterna på
orten.

Projektet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och Västerås stad.
I projektledningsgruppen ingår Gustaf Nyman och Pernilla Lindström för
Eskilstuna kommun samt Mikael Forsberg och Anna Jägvald för Västerås stad.

Om workshoppen

Workshop med tjänstemän inom Eskilstuna kommun och Västerås stad ägde
rum 29/1 2016 i Stensjöpärlan i Kvicksund. Deltagarna var indelade i 5 grupper
med olika tjänstemän inom bägge kommunerna. Arbetet utgick ifrån att
identifiera styrkor (strength), svagheter (weaknesses), möjligheter
(opurtunities) och hot (threats) gällande kommande arbete i Kvicksund.
Respektive grupp sammanställde och identifierade nyckelfrågor som återkom i
alla kategorier med rangordning.
Mats Johan Lundström från föreningen för samhällsplanering var moderator
och ledde workshoppen. Nedan finns en sammanställning redovisad där
resultatet redovisas i ordmoln där de mest vanliga förekommande begreppen
och orden redovisas i rangordning efter storlek.

Kommande arbete.

Efter den inledande workshoppen med tjänstemän påbörjas arbete med
invånardialog. Ambitionen är att ha en bred dialog med såväl invånare,
näringsliv, föreningsliv, barn- och ungdomar. En liknande workshop kommer
genomföras med invånare i Kvicksund där senare resultaten jämförs med
resultatet från workshoppen med tjänstemän. Vidare kommer dialog inom
olika fokusområden fortlöpande genomföras inom kommunorganisationerna,
t.ex. inom trafik, kulturmiljö, naturvärden, skola m.m.

Stort tack

till alla som deltog och bidrog i workshoppen!

S - styrkor
Järnvägsstationen och läget vid Mälaren identifieras av samtliga grupper som
Kvicksunds största styrkor. Läget mittemellan Eskilstuna och Västerås och närhet till Stockholm identifieras också som en stor styrka. Många andra styrkor
kan härledas till dessa. Begrepp som vacker miljö, natur och båtliv är styrkor
starkt kopplade till Mälaren. Det finns dock en del motsättningar i
materialet. Kvicksund uppfattas av vissa grupper som identitetslöst, anonymt
och den delade orten ses som en av de största svagheterna samtidigt som ortens
historia och egna identitet återkommer som en styrka. En svaghet som framförallt många tjänstemän från Västerås åberopar är bristen på exploaterbar mark,
samtidigt som utbyggnadsmöjligheterna ses som en av de stora styrkorna.
Överlag finns en bild av Kvicksundsbon som nöjd och företagsam. I anteckningsmaterialet speglas en bild från tjänstemännen av att Kvicksundsborna är
nöjda, företagssamma, lokalpatriotiska och positiva för utveckling av orten,
dock visar högt billinnehav och hög energiförbrukning på att det finns
potential i att minska ortens ekologiska fotavtryck.

W - svagheter
Den största svagheten som identifieras av grupperna är det ensidiga
bostadsbeståndet som i stort sett enbart består av enbostadshus vilket är
kopplat till en socioekonomiskt homogen befolkning. Samtidigt som Mälaren
ses som den största styrkan är tillgängligheten till Mälaren en av de största
svagheterna. Strandremsan är till stora delar privatiserad och svårtillgänglig för
större delen av befolkningen. Här finns stor förbättringspotential. Både bron
och Mälaren delar orten, och den delade orten ses både som en administrativ
svaghet och en svaghet i övrigt. Förvisso ses skolan på orten som en styrka
men i övrigt omnämns en bristande samhällsservice som en stor svaghet,
framförallt avsaknaden av äldreboende och brist på andra institutioner som
vårdcentral och bibliotek. Svagt kulturliv omnämns i olika former, det finns en
brist på aktiviteter. De offentliga rum som finns i Kvicksund är bristfälliga och
det saknas tydliga mötesplatser.
Andra styrkor som riksvägen, järnvägen, bron och Mälaren ses även som en
svaghet i form av de barriärer de skapar. Utan järnvägsstationen identifieras
järnvägen som en svaghet med buller, farligt gods och barriärer som svagheter
för orten. Från tjänstemän från Västerås så omnämns dåliga bussförbindelser
och bristande GC-nät som en stor svaghet, samtidigt som Eskilstunas
tjänstemän ser bussförbindelserna som en viss styrka. Av vissa grupper
uppfattas Kvicksund även som anonymt, avlägset och perifert i relation till
centralorterna. Aspekter som är besvärliga vid nyexploatering identifieras så
som föroreningar, farligt gods, riksintressen och dåliga markförhållanden. Även
om handeln på orten i sig är en styrka så är den kommersiella servicen på orten
bristfällig och begränsad.

O - möjligheter
Förbättrade kommunikationer pekas ut som den enskilt största möjligheten för
Kvicksund vilket även är kopplat till en annan vanligt förekommande styrka
och möjlighet; Kvicksund ligger nära större städer som Eskilstuna och Västerås
och binder samman städerna. Turism ses som en stor potentiell möjlighet där
Kvicksund med sin närhet till vatten, natur och ev. ekoturism pekas ut.
Attraktiva bostadsmiljöer med potential för livsstilsboende, strandnära boende
och lantligt boende pekas ut. En ny regionindelning ses som ett potentiellt hot,
men även som en potentiell möjlighet om Kvicksund skulle hamna i mitten av
en ny region med Eskilstuna-Västerås. Kvicksund ses som en potentiell knutpunkt i 4M-samarbetet. En ökande digitalisering skapar förutsättningar för att
arbeta på distans från orten och kommande kommunsamarbeten ses också som
en stor möjlighet. Även om Kvicksund är socioekonomiskt homogen ses ökad
mångfald och befolkningsökning som potentialer såväl som att få ett ökat miljöoch klimatmedvetande med beteendeförändring och omställning i energifrågor
och bilberoende.

T - hot

Av de identifierade hoten är den överlägset enskilda största risken/hotet en
nedläggning av stationen. Samarbetet mellan Eskilstuna-Västerås ses också
som ett stort potentiellt hot där t.ex. olika politiska viljor, ekonomi och syn kan
stranda samarbeten. Nedlagd handel och försämrad samhällsservice ses också
som ett stort hot. Kvicksunds läge vid Mälaren skapar också en del hot
relaterade till klimatförändringar med översvämningar och ökade dagvattenflöden. En framtida regionindelning som kan bli en stor möjlighet ses också
som ett hot, vid ett scenario där en ny regiongräns går igenom Kvicksund
försvåras samarbeten och sammankopplande av orten ytterligare. Även tidigare
identifierade svagheter återkommer som hot, t.ex. broöppning, bron, utökat
buller och olyckor på väg och järnväg.
En åldrande befolkning utan möjlighet att bo kvar på orten p.g.a. brist på
alternativa boenden och äldreboenden ses också som ett visst hot såväl som
högre energi och bensinpriser då hög energiförbrukning och bilåkande tidigare
identifierats som svagheter.
En del identifierade hot kan kopplas till en oförsiktig förtätning av orten.
Exempel på det är utökad privatisering av strandzonen och att kulturmiljövärden förvanskas.
Även om utökade kommunikationer ses som en styrka är utökat buller och
olyckor som det för med sig identifierade som hot.
Även om det inte är en vanligt förekommande synpunkt från grupperna så
finns ett resonemang om att de höga bostadspriserna och det homogena
bostadsbeståndet är problematiskt för t.ex. personalrekrytering till skolorna och
förskolorna där det blir svårt att rekrytera personal eftersom de inte bor/kan bo
på orten.

Sammanfattning

Som avslutning på workshoppen fick respektive grupp sammanfatta fyra
nyckelområden som var återkommande i gruppernas diskussioner. Nedan
sammanfattas gruppernas resultat.

Kommunikationer

Väg 56 och järnvägen pekas ut som en av Kvicksunds stora styrkor med goda
pendlingsmöjligheter. Stationens kvarvarande på orten är en särskilt viktig
fråga. Bland svagheterna finns barriärer och bullerproblametik som följd från
både järnväg, riksväg och farled. Även brons kvalitet med broöppningar tas
upp som en svaghet.

Bostadsbyggande

Kvicksunds bostadsutbud är ensidigt med i stort sett endast enbostadshus.
En av de stora möjligheterna som pekas ut är att förtäta Kvicksund med fler
bostäder, vilket också är en förutsättning för att stationen, handel och service
ska kunna vara fungerande i framtiden. En genomtänkt bostadsutveckling ger
Kvicksund fler fördelar än bara ökad befolkning, som t.ex. större social mångfald. Eskilstuna kommun och Västerås stad har delvis skilda förutsättningar för
bostadsbyggande, där Eskilstuna kommun har mycket kommunal mark som är
exploaterbar samtidigt som Västerås stad har ett järnvägsreservat som
begränsar möjligheten till förtätning.

Mälaren

Mälaren är en stor attraktion som ger många utvecklingsmöjligheter och bidrar
till ortens identitet. I dagsläget är strandremsan i hög grad privatiserad och det
finns risk för utökad privatisering. Andra positiva aspekter som Mälaren kan
föra med sig är turism och friluftsliv. Bland riskerna omnämns översvämning,
farliga transporter i farleden och bron som barriär. Möjligheten till strandnära
boende och närhet till rekreation ger goda möjligheter för attraktiva bostäder.

Kvicksunds geografiska läge

Kvicksunds läge mellan två större städer pekas ut som en stor potential, där
orten anses ha ett bra läge i en växande region. Samtidigt identifieras en del
problematiska aspekter av att orten ligger i två olika kommuner. Det är viktigt
med ett sammarbete över kommungränserna gällande skola, äldreomsorg och
en gemensam syn om ortens utveckling.

Social hållbarhet

Kvicksund är socioekonomiskt homogent och det finns stora möjligheter för
ökad mångfald men också risk för ökad segregation. Vissa grupper pratar om
en ”sovstadseffekt”, där invånarna ”bara” bor på orten och lokal service,
identitet och sammanhållning utarmas. Skolan ses som en mötesplats över
kommungränserna med en sammanhållande funktion i och med att barn från
bägge sidor av bron går på den gemensamma skolan.

Näringsliv, turism och samhällsservice

Det är viktigt att bibehålla och utveckla den lokala handeln som finns på orten
idag. Ekoturism pekas ut som en möjlighet, som även bidrar till bättre
underlag för lokal handel. Kvicksund hade varit en mer komplett ort om det
fanns ett större utbud på arbetsplatser på orten.

Bilaga 5

Sammanställning av dialogträff I

Sammanställning
Dialogmöte
gustaf.nyman@eskilstuna.se
016-710 87 05
mikael.forsberg@vasteras.se
021-39 12 23

Dialogträff ortsanalys med utvecklingsplan för Kvicksund
Dialog i Kvicksund - sammanställning av mötesmaterial
Den 14 november 2016 bjöds allmänheten in för att diskutera dagens Kvicksund och ortens framtida utveckling tillsammans med bland annat kommunstyrelsernas ordförande Anders Teljebäck och
Jimmy Jansson och flera tjänstemän från Västerås stad och Eskilstuna kommun. Mötet anordnades av
stadsbyggnadsförvaltningarna i Västerås stad och Eskilstuna kommun. Runt 220 personer kom till
Tegelviksskolans samlingssal för att delta i dialogen.
Ett uppföljande möte kommer äga rum 12 januari kl 18:00 i samlingslokalen i Tegelvikens skola. Dialogträff 2 kommer bl.a. att innehålla en återkoppling från föregående dialogträff, presentation av
kulturmiljöinventering samt gruppdiskussion rörande bl.a. bebyggelseutveckling. Heltäckande
program kommer att läggas upp på hemsidorna efter nyår. Anmälan görs till Gustaf Nyman, 016-710
87 05, gustaf.nyman@eskilstuna.se eller Mikael Forsberg, 021-39 12 23, mikael.forsberg@vasteras.se
senast den 8e januari. Det finns plats för ca 100 personer på dialogträffen, om fler än 100 personer
anmäler sitt intresse så anordnas ytterligare en dialogträff för att så många som möjligt ska kunna
delta.
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 den 14e november och bidrog till Kvicksunds utveckling!

Gruppdiskussion 1:

Kvicksunds anda och identitet
Under det första diskussionspasset avhandlades Kvicksunds anda och identitet. Varje grupp fick utifrån tre
frågeställningar diskutera och sammanfatta sin bild av Kvicksund som bostadsort. Nedan sammanställs
utvalda citat som sammanfattar gruppdiskussionerna.

Hur är er bild av Kvicksund? Hur är det att leva och bo här?
”Alla säger hej när man möts, fast man inte känner varandra.”
”Det finns bra grannsämja och skön natur.”
”Alla hälsar på varandra, gammal som ung. Nära till allt. Dåliga kommunikationer efter kl 22.”
”Två kategorier boende, mest fast bosatta men även sommargäster.”
”Nära till vatten och naturen.”
”Lugnt och fridfullt”
”Inget busliv”
”Låg kriminalitet”
”Pendlarort. Sommarstugeområde i omvandling, tryggt område.”

Vad är ortens karaktär och identitet? Vilken mentalitet råder i Kvicksund?
”Skolan har bundit orten samman på ett mycket bra sätt”.
”Orten präglas av broöppningar.”
”Gemenskap, engagemang och trygghet”.
”Engagerade invånare, samarbetsvilliga människor”.
”Många som motionerar, isjakt, kajakuthyrning och KSK”.
”Närhet till vattnet, känns som en ort på landet fast med bra förbindelser till Eskilstuna/Västerås”.
”Lugn sovstad, välkänd ort med gott rykte.”

Ses Kvicksund som en och samma ort, eller uppdelad i två orter?
”Skolan har bundit samman sidorna. För ca 25 år sen var gränsen mer markant. Vägen delar oss och det kan
vara besvärligt att ta sig dit man vill.”
”Delad i fyra delar, RV56 och järnvägen delar öster-väster, bron delar i söder-norr.”
”En ort. Affär, skola och kommunikation bidrar till detta.”
”Har förändrats MYCKET i och med skolan, nu är Kvicksund ETT samhälle”.
”Delad”.

Gruppdiskussion 2:

Styrkor och svagheter m.m.
Under det andra diskussionspasset avhandlades
Kvicksunds främsta styrkor, svagheter, möjligheter
och hot. Varje grupp fick lista 5 aspekter för att besvara de fyra frågorna. I pausen fick alla deltagare
sedan individuellt rösta på de viktigaste punkterna
genom att klistra på klistermärken på topplistorna.
Utifrån denna omröstning har sedan de vanligast
förekommande aspekterna sammanställts till de
fyra listor som syns nedan:

Styrkor:

Möjligheter:

Svagheter:

Hot:

Skolan (43 st)
Mälaren (41 st)
Nära till naturen (39 st)
Närhet till större städer (36 st)
Trygg, lugn boendemiljö (26 st)
Handel (25 st)
Tågstationen (18 st)
God stämning (12 st)
Kommunikationer (7 st)
Fritidsaktiviteter/föreningsliv (4 st)

Bristande kommunikationer (62 st)
Brist på hamn och gästhamn (57 st)
Bristande tillgänglighet till Mälaren (55 st)
Brister i belysning (24 st)
Ensidigt bostadsbestånd/boendeformer (18 st)
Avsaknad av senior/äldreboende (19 st)
Bristande motionsmöjligheter (15 st)
Buller från Riksväg 56 (15 st)
Bristande centrummiljö (13 st)
Brist på bostäder (13 st)

Bättre motionsmöjligheter (47 st)
Gästhamn (34 st)
Ökad tillgänglighet till Mälaren (23 st)
Kommunikationer (22 st)
Äldreboende/seniorboende (22 st)
Vårdcentral (12 st)
Bättre underhåll av offentliga miljöer (10 st)
Centrumutveckling (9 st)
Gång- och cykelbanor (8 st)
Utökat näringsliv (8 st)

Försämrad handel/service (47 st)
Okänslig exploatering (39 st)
Försämrad kollektivtrafik (30 st)
Trafikbuller från Riksväg 56 (30 st)
Att skolan blir för liten (22 st)
Att räddningstjänst/ambulans glöms bort (13 st)
Dålig samsyn mellan kommunerna (12 st)
Utsläpp av farligt gods i farleden (8 st)
Privatisering av strandremsan (6 st)
Bostadsbrist (5 st)

Gruppdiskussion 3:

Framtida utveckling
Under det tredje diskussionspasset delades grupperna in efter sex olika teman; boende, service, näringsliv
och turism, utemiljöer, kommunikationer och delaktighet och engagemang. Varje grupp blev tilldelade två
teman att diskutera utifrån ett antal frågeställningar. Nedan sammanställs slutsatserna från gruppdiskussionerna indelade efter frågeställning.

Delaktighet och engagemang
Hur träffar man folk i Kvicksund?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvicksunds SK (10 st)
ICA (8 st)
Skolan (6 st)
Gymmet (5 st)
Restaurang Papa Jun (4 st)
Badplatserna (3 st)
Båtklubben (2 st)
Hemma hos någon (2 st)
Tågstationen (2 st)
Golfbanan (2 st)

Hur ser möjligheterna att engagera
sig i ortens utveckling ut?
•
•
•
•
•
•

Dagens övning, mycket positivt, men dåligt
med tillfällen i övrigt.
Aktiviteter som dialogträffen är bra. Men det
har varit tyst i många år..
Svårt när det är två kommuner
Dålig information på Eskilstuna kommuns
hemsida.
Driv sånna här träffar vidare.
Facebookgrupper finns.

Var finns de viktigaste mötesplatserna i Kvicksund?
•
•
•
•
•

Finns ingen naturlig träffpunkt
Hemma hos varandra
Borde bli fler gemensamma arrangemang
Förskolan/skolan
Svenska kyrkan/öppen förskola

Förslag till förbättringar?
•
•
•
•
•
•
•

Allaktivitetscentrum med fika och affärer.
Attraktivt centrum.
Idrottsnaläggning med elljusspår, men gärna
en bra hall och skidspår också.
Fler möten - mer delaktighet från båda kommunerna.
Bättre samhällsinformation, ex vid broavstängning och vägbyggen.
Ett gemensamt utskick i brevlådan så man vet
vad man kan välja på, finns en del på anslagstavlan vid Ica, men det är för lite.
Kvidksundsråd borde finnas - skapa ett råd!

Gruppdiskussion 3:

Framtida utveckling
Boende
Vad kännetecknar ett attraktivt
boende i Kvicksund?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Närhet till Mälaren (6 st)
Närhet till naturen (2 st)
Bra promenadvägar och rekreationsmöjligheter (2 st)
Stora tomter (2st)
Bra tillgång till bensinmack och service (2 st)
Litet samhälle
Buss- och tågförbindelser
Lugn och ro
Blandat med permanent- och fritidsbostäder
Nära city
Bra närmiljö

Var kan ny bebyggelse lokaliseras?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tegelbruksområdet
På båda sidor om RV56 mot Västerås
På åkrar runt skolan
Det får inte byggas överallt, anpassning och
varsamt.
Mellan Stensjö hagar och båtsam
Vid Sanda, öster om Nyckelövägen
Munkhammar
Sundbyvik
Växthustomten på Nyckelön

Vilken typ av boende behövs?
•
•
•
•
•
•

Lägenheter (5 st)
Parhus, radhus (4 st)
Seniorbostäder (4 st)
Äldreboende (2 st)
För ungdomar (2 st)
Blandning

Gruppdiskussion 3:

Framtida utveckling
Grönska och utemiljöer
Vilka områden för utevistelse kan
utvecklas och hur?
•
•
•

Väster om södra brofästet - gånstråk, utsiktsplatser och café.
Strandpromenad från centrum till Pottskär.
Sundbyvik - golfbanen, skidspår och elljusspår.

Finns gröna områden som är viktiga
att bevara som de är?
•
•
•
•

Pottskär
Åholmen som naturreservat
Bevara öarna för bad och rekreation
Sanda

Gruppdiskussion 3:

Framtida utveckling
Service
Vilken typ av service saknas?
•
•
•
•
•
•

Vårdmottagning (6 st)
Gästhamn (3 st)
Äldreboende (2 st)
Bankomat (2 st)
Motionsspår (2 st)
Bageri/café (2 st)

Hur kan förutsättningarna att behålla och stärka servicen förbättras?
•
•
•
•
•
•
•

Företagshotell
Samordning mellan kommunerna
Samordning/dialog med näringsidkare
Att invånare använder den lokala servicen
Ge tips på tillgängliga lokaler
Viktigt med skolan
Seniorbostäder

Gruppdiskussion 3:

Framtida utveckling
Näringsliv och turism
Hur kan Kvicksund utvecklas för att
utveckla näringslivet?
•
•
•
•
•
•
•

Företagshotell
Avsätt områden för näringsverksamhet
Pendlingsmöjligheter
Företagarföreningar - drar nytta av kunskaper
Ökad turism - ger möjlighet till affärer
Gästhamn
Värdshus

Hur skulle fler arbetstillfällen
kunna skapas lokalt på orten?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turism
Gästhamn
BnB Värdshus
Restauranger
Butiker
Allaktivitetshus
Konstmuseum
Dykmöjligheter
Äldreomsorg
Bilservice

Vad ställer näringslivet för anspråk
på den fysiska miljön?
•
•
•
•

Mark att bygga på
Etableringar vid avfarter till Södra Kvicksund,
väster om RV56
Bättre kommunikationer
Företagshotell, nära tågstationen

Gruppdiskussion 3:

Framtida utveckling
Kommunikationer
Gång- och cykel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fler cykelbanor behövs
GC-väg behövs längs RV56
Sydvästra Kvicksund saknar cykelbana
Sydöstra Kvicksund saknar cykelväg
Nyckelövägen saknar GC-bana mot sandabadet
Boende på Stensjö hagar måste ut på RV56
Finns bara en separat GC-bana, väldigt många
väggrenar
Dåligt (både för gående och cyklister)
Fler parkbänkar behövs
GC-bana finns inte till någon stad

Tåg och buss
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drift och underhåll
•
•
•

Det saknas belysning
Augeustendal har endast grusväg
Snöröjning på Nyckelövägen är dåligt skött

Tågavgångar på kvällar och helger borde
utökas
Tåg- och busstider är ej synkade - svårt med
tågbyten
Fler p-platser vid stationen
Inga bussar till tågen från Nyckelön
Återinför brukslinjen (och synka med tågen)
Hur man tar sig till stationen
Ingen buss till Västerås, dålig förbindelse till
Eskilstuna
Ungdomar kan inte åka till den andra
kommunen än där de bor för ex idrottsaktiviteter
Saknas busstrafik som kan ta hand om landsbygden

Övrigt
•
•
•
•
•
•
•

Det fungerar bra med bil
Otroligt bilberoende på Västerås-sidan (2 st)
Trafikkaos vid rusning och broöppning
Trångt vid infarten till Ica, från båda hållen
Dålig tillgång till Mälaren
Trafiklösning på Nyckelön, lättare att ta sig
över vägen
Katastrof ner mot Munkhammar, och mot
Sanda

Övriga synpunkter:

Frågor till kommunen:
Under mötet lyftes även mer specifika frågor och synpunkter kring olika områden i Kvicksund. Dessa frågor
skickas vidare till berörda tjänstemän och politiker inom kommunen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fler aktiviteter, främst på vintern
Skridskorink
Utegym
Eljusspår
Utnyttja skolsköterska även för vanliga besök
Distriktsköterska
Större skola
Förbättringar i skolsskjuts; gratis busskort till barn i bägge kommunerna och möjlighet till skolskjuts för
barn som bor på bägge sidor
Företagshotell
Tomter för näringsverksamhet
Återvinningsstation på Västerås-sidan
Kommunalt väghållarskap
Förbättrade grönområden
Bättre parkeringsmöjligheter vid Sanda-badet
Aktivitetshus eller samlingslokal för alla, såväl gamla som unga
Anpassa kollektivtrafik efter skolans tider
Bättre och fler gång- och cykelbanor
Samverkan mellan kommunerna gällande kollektivtrafik
Sjögull i Mälaren
Kommunalt avlopp på Västerås-sidan
Bättre kommunikation mellan Stensjö hagar och centrum
Bilvårdsanläggning
Samordning mellan kommunerna för att fortsätta servicen
Bokbuss
Buss eller tåg efter 21:35 Västerås-Kvicksund
Högskolebussen kan vara en del av ortens kommunikationer
Båttaxi till Västerås och Sundbyholm
Båtar att hyra
En informativ hemsida

Övriga synpunkter:

Synpunkter gällande RV56:
I det sammanställda materialet finns en stor mängd synpunkter gällande Riksväg 56. Eftersom Trafikverket är
väghållare för RV56 så har kommunen inte ensam rådighet över åtgärder. Synpunkterna kommer föras vidare
till Trafikverket under det fortsatta arbetet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viltstängsel
Avfartsfil vid Ica
Rondell vid Ryttenekorset
Rondell vid OK/Q8
Fler av- och påfarter
Bullerskärmar
Minskad tung trafik
Broöppningar
Sänkt hastighet
Hög bro
Tunnel
Dubbelfil
Fler förbindelser över RV56
Gångbro
Tyst asfalt

Synpunkter gällande enskilda
anläggningar :
I det inkomna materialet finns även ett antal synpunkter gällande drift och underhåll på enskilda vägar och
anläggningar. På Västerås-sidan har kommunen ingen drift av vägnätet och på Eskilstunasidan har enbart ett
ytterst fåtal av vägarna kommunal drift. Kommunen har därför begränsad rådighet i dessa frågor och dessa
synpunkter behöver tas upp i de enskilda samfällighetsföreningar som finns på orten.
•
•
•
•
•
•
•

Papperskorgar
Bättre underhåll av lekplatser
Bättre belysning
Större engagemang i vägföreningarna
Bättre underhåll av grönytor
Utegym
Lekparker på Västmanlandssidan
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Sammanställning av dialogträff II

Sammanställning
Dialogmöte 2
gustaf.nyman@eskilstuna.se
016-710 87 05
mikael.forsberg@vasteras.se
021-39 12 23

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.
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Sammanställning av näringslivsträff

Sammanställning
Näringslivsträff
mabel.pena@eskilstuna.se
016-710 82 38
barbro.sollen.wilcox@vasteras.se
021-39 17 58

Näringslivsträff ortsanalys med utvecklingsplan för
Kvicksund
Dialog i Kvicksund - sammanställning av mötesmaterial
Den 6 mars bjöds företagare in för att, tillsammans men tjänstemän från Västerås stad och Eskilstuna kommun, diskutera dagens Kvicksund och näringslivets möjligheter i framtiden. Det fanns även
tillfälle att får rådgivning av kommunernas klimat- och energirådgivare.
Under dialogträffen presenterades projektledarna samt en beskrivning av hur processen med utvecklingsplanen ligger till. Mötet anordnades av stadsbyggnadsförvaltningarna i Västerås stad och Eskilstuna kommun. Totalt 24 personer kom till Stensjöpärlan samlingslokal för att delta i dialogen.
Följande sidor är en sammanställning av de spännande och givande diskussioner och gruppuppgifter
som genomfördes under mötet. Materialet kommer först och främst användas i framtagandet av en
ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund.
STORT TACK till alla som deltog i dialogen och bidrog till Kvicksunds utveckling!

Gruppdiskussion 1:

Nuläge. Företagsanda, styrkor och svagheter
Under det första diskussionspasset avhandlades Kvicksunds nuläge, företagsanda, styrkor och svagheter.
Varje grupp fick 7 frågeställningar att diskutera. Frågorna som ställdes var:
1. Hur är er bild av företagsandan i Kvicksund?
2. Finns en lokal företagsanda och identitet?
3. Vad är Kvicksunds främsta styrkor som företagsort?
4. Vad skulle kunna bli bättre i Kvicksund som företagare?
5. Hur fungerar Kvicksund för anställda?
6. Finns det god samverkan mellan företagen på orten?
7. Hot som kan motverka en positiv utveckling

Kommentarer och önskemål gällande företagsandan och nuläge:
1. Hur är er bild av företagsandan i Kvicksund?
-

Många bor här – få som jobbar här
Stort intresse av att skapa möjlighet till utveckling
Många småföretag
Avsaknad av företagarförening
Bra på att hjälpa varandra
God anda, boende med resurser
Många små och stora företagare. Inget synligt nätverk, inget osynligt.

2. Finns en lokal företagsanda och identitet?
-

Nej/ Väldigt begränsad/ Ja, har stärkts på senaste tiden
Många små företag som inte i alla lägen känner till varandra
Många små nätverk
Stolthet att bo och verka i Kvicksund
Grundar sig i att man vill bo här

3. Vad är Kvicksunds främsta styrkor som företagsort?
-

Stort upptagningsområde med tillgång till både Västerås och Eskilstuna
Närhet till Mälaren (läget) med omnejd
Läget
Nära till arbetet
Logistiken
Järnvägsalternativ
Skola
Affär
56:an
Westerkvarn

Gruppdiskussion 1:

Nuläge. Företagsanda, styrkor och svagheter
Kommentarer och önskemål gällande företagsandan och nuläge:
4. Vad skulle kunna bli bättre i Kvicksund som företagare?
-

Viktigt med kollektiva trafiklösningar. Tåget måste vara kvar.
Fler och bättre busstider
Vårdcentral på orten
Företagshotell
Tågen till/ från Kvicksund ej synkade med tåget till/ från Eskilstuna och Västerås
Identifiera industrimark (planlagd)
Kontorshotell
Avfarter
Bättre kommunikationer – buss, tåg. Gå längre på kvällar. Omstigning mellan lokalbussar och tåg kan
förbättras – synkning av tider.

5. Hur fungerar Kvicksund för anställda?
-

Det finns boende och transporter
Eskilstuna kommun, hur bidrar de?
Dyrt att flytta hit
Svårt att pendla in med buss som ej går över bron
Tågen är ej synkade
Svårigheter att ta sig ut på 56:an
Dåligt med transporter och tillfälliga boenden
(märktes tydligt vid broreperationen)

6. Finns det god samverkan mellan företagen på orten?
-

Nej/ Ja
Vi saknar mötesplatser.
Företagshotell

7. Hot som kan motverka en positiv utveckling
-

Det måste finnas ett intresse från politiker och tjänstemän. Vem bestämmer?
Vi har missat flera tusen jobb för att politiker och tjänstemän har dragit ut på svar
För långa beslutsvägar
Prioriteringar i beslutsordningen
Försämringar i lokaltrafiken
Brons problem
Bristande planberedskap
Brist på helhet och samordning
Trafikinfarkter

Gruppdiskussion 2:

Kvicksunds framtida utveckling utifrån
näringslivsperspektivet
Under det andra diskussionspasset avhandlades Kvicksunds framtida möjligheter utifrån näringslivsperspektivet.Varje grupp fick 6 frågeställningar att diskutera. Frågorna som ställdes var:
1. Vad finns det för möjligheter som kan bidra till att gynna näringslivet och främja en positiv utveckling?
2. Vad krävs för ett välmående näringsliv i Kvicksund?
3. Vad ställer näringslivet för anspråk på den fysiska miljön (mötesplatser, service, lokaler)?
4. Hur får vi fler att besöka Kvicksund? Hur kan turismnäringen utvecklas?
5. Övriga tankar om lokal utveckling
6. Är det något mer som vi borde ta med oss i vårt fortsatta arbete om Kvicksund?

Kommentarer och önskemål gällande framtida utvecklingen:
1. Vad finns det för möjligheter som kan bidra till att gynna näringslivet och främja en positiv utveckling?
-

En stark relation måste etableras mellan näringsliv och kommuner
Bygg ut kollektivtrafiken
Bra politiska beslut
En medveten vilja och strategi för att utveckla Kvicksund ur ett helhetsperspektiv för bägge
kommunerna

2. Vad krävs för ett välmående näringsliv i Kvicksund?
-

Att kommunerna underlättar och skapar/ möjliggör för processen.
Goda förutsättningar för etablering
Företagshotell, gemensamma lokaler, skapa kluster

3. Vad ställer näringslivet för anspråk på den fysiska miljön (mötesplatser, service, lokaler)?
-

Det som saknas är att underlätta för utveckling
Vi saknar helhetssyn
Svårt att utveckla befintlig verksamhet då den är inbyggt av bostäder idag – begränsad marktillgång
Avfarter
Planlagt mark för näringslivsutveckling/ etablering
VA- frågan på Västerås sidan

Gruppdiskussion 2:

Kvicksunds framtida utveckling utifrån
närigslivsperspektivet
Kommentarer och önskemål gällande framtida utvecklingen:
4. Hur får vi fler att besöka Kvicksund? Hur kan turismnäringen utvecklas?
-

Ta hand om de som vill komma hit
Vart kan man köpa en glass?
Skapa en miljö som är attraktiv
Gästhamn, fler båtplatser, tillgänglighet från sjön
Isjaktscentrum
Större serviceutbud
Sportcentrum för både Eskilstuna och Västerås
Möjligheter till övernattning
Handelshus och företagshotell
Hotell/ pensionat
Båtturer
PROs hus i Kvicksund borde kunna användas bättre

5. Övriga tankar om lokal utveckling
-

Vi hamnar lite på sidan här ute
Vi vill vara med i utvecklingen

6. Är det något mer som vi borde ta med oss i vårt fortsatta arbete om Kvicksund?
-

Vi ligger mycket attraktivt till. Tänk Amason och tänk andra industrier.
Markägarträffar
Helhetssyn
Livstilsboende
Fritidsaktiviteter på orten (slippa skjutsa)
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Sammanställning av föreningsträff

Sammanställning
Föreningsträff
mabel.pena@eskilstuna.se
016-710 82 38
barbro.sollen.wilcox@vasteras.se
021-39 17 58

Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund
Föreningsträff - sammanställning av mötesmaterial

Den 19 april bjöds föreningar i Kvicksund in för att diskutera hur de använder Mälaren
och naturområden på orten samt diskutera utvecklingsmöjligheter för friluftslivet och
aktiviteter. Träffen anordnades av Eskilstuna kommun och Västerås stad.
Syftet med träffen var främst att inhämta kunskap om hur grönstrukturen och Mälaren
används i Kvicksund idag men även att skapa en arena för möten och samtal.
Några frågeställningar som diskuterades: Vad är bra som det är och vad behöver utvecklas? Vilka aktiviteter finns idag och finns det möjligheter för fler i framtiden?
Genom diskussionerna på denna träff, övriga synpunkter som kommit in samt platsbesök och inventeringar som tjänstemän och sakkunniga genomfört ska användningen
av Kvicksunds gröna och blåa miljöer kunna kartläggas och analyseras. Fyra föreningar
(11 personer) deltog på träffen.
Nedan följer en sammanställning av de givande och mycket entusiastiska samtal som
fördes under kvällen. Materialet kommer att användas i framtagandet av en ortsanalys
och utvecklingsplan för Kvicksund.
STORT TACK till alla er som deltog i dialogen denna fina vårkväll!

Dialog och gemensamt arbete
Varje förening fick på en karta märka ut vilka platser de använder idag, både platser och stråk som används i
föreningsverksamheten men också som deltagarna använder enskilt. Föreningarna fick även svara på följande frågor:
1)
2)
3)

4)
5)

Vad är huvudsyftet med din förening?
Vad finns för aktiviteter i din förening?
Markera aktiviteter på kartan
- Vad fungerar bra?
- Vad fungerar mindre bra?
- Förslag på förbättringar i befintliga område?
Förslag på nya områden (markera på kartan)
Hur ser framtiden ut för föreningslivet i Kvicksund?

Här följer en sammanställning av era svar på frågorna:
1)

Vad är huvudsyftet med din förening?

Social samvaro
Rekreation
Scouting
Friluftsliv
Is segling
Lära ut is och snö segling (skridskosegling), kitesegling, utveckla ungdomsverksamheten gärna lokalt
Vi har idag vår huvudverksamhet inom fotbollen men jobbar aktivt för att bredda oss och därmed kunna
erbjuda alla i Kvicksund en aktiv fritid under hela livet. Året om livet ut! På vår egen anläggning.

2)

Vad finns för aktiviteter i din förening?

Boule
Promenader
Bingo
Underhållning
Cirkelverksamhet
Minigolf
Balansgympa
Allt som har med friluftsliv att göra ”learning by doing”
Samarbete och lära känna sig själv
Arrangerar kappsegling på is och snö (SM 2017)
Utbildning inom kitewing och kitesegling

Ungdomsverksamhet
Prova på verksamheten
Vi vill utveckla även sommaraktiviteter som kajakpaddling, vindsurfing (Övriga tankar)
Fotboll
Pingis
Löpning
Skidspår
Utegym
Skogsbingo
Bilbingo
Valborgsfirande
Midsommarfirande
Lokal för aktiviteter (fest, kurs, dans etc.)
Fritidsgård
Företagargrupp
Kvicksundscuppen (fotboll 80-100 lag)

3)

Markera aktiviteter på kartan

- Vad fungerar bra?
Pottskär, grillning + övrig verksamhet
Sanda, isinfo, bad, övrig verksamhet
Tegelviken, delvis vinteraktiviteter inomhus, pulka
Fornborgen i Tumbo - grillning + övrig verksamhet + klättring
Väsbyladan, grillning + övrig verksamhet
Åholmen - naturkunskap, vårtecken
Vi åker till olika scoutstugor på Eskilstunasidan, vi har stort samarbete med alla scoutkårerna i Eskilstuna.
Vi har även ”stadsorientering” i Kvicksund och i Hällby
Vi åker även till Ekeby våtmark sen åker vi på olika studiebesök på olika arbetsplatser.
I övrigt många aktiviteter i naturområden tex Fagersta, Norberg, Köping, Näshulta mm.
Oftast bra isförhållanden p g a begränsat djup och relativt stilla vatten
Egen anläggning 12,5ha
Samarbete med skolan
Aktiv ungdomsverksamhet
Stort medlemsengagemang

- Vad fungerar mindre bra?
Ha tillgång till uppvärmd stuga/plats. Idag har vi ett litet förråd på Tegelviken, problemet är att vi inte har
fri tillgång utan vi måste alltid boka att vi vill komma in via Eskilstuna Fritid och då får vi betala hyra. Ha
tillgång till ett förråd som är frostfritt för lägermaterial c:a 35m². Vårt lägermaterial har vi utlokaliserat till
Skogstorp i Eskilstuna 2,5 mil enkelresa.
Ingen spolad is 2018 varken på Eskilstunasidan eller Västeråssidan.
Fina dagar är det problem med parkering vid framförallt vid Svinskär
Problem med ekonomi och bemanning av egen ägd anläggning
Problem med vildsvin

- Förslag på förbättringar i befintliga område?
Saknar seglingsmöjligheter i Kvicksund med optimistjolle. Vi får ta oss till Sjöscouterna i Eskilstuna.
Åretruntdass på Pottskär och Sanda finns bara på sommaren
Röjning allmänning (vid sommarhemmet, PRO)
Tillgänglighet till strandkanten vid Västmanlandssidan/Västra Galten då vindarna ligger på västligt ca 75%
om året. På sommaren jollesegling, vindsurfing, kajakpaddling
Belysning på elljusspår
Ny tillfart till området (KSK), slippa åka genom villa och skolområde

4)

Förslag på nya områden (markera på kartan)

Vi utnyttjar allemansrätten så mycket vi kan
Allaktivitetshus för skola-idrott-näringsliv-socialt

5)

Hur ser framtiden ut för föreningslivet i Kvicksund?

För oss scouter ser vi att vi kommer att finnas kvar. Vi behöver tillgång till skogen, grillplatser, vandringsleder
Förhoppningsvis utvecklande
Förhoppningsvis positivt
Erbjuda fler aktiviteter för alla i Kvicksund med omnejd oavsett ålder
En naturlig samlingsplats för alla
Minska behovet att resa till Eskilstuna/Västerås för aktiviteter

Karta - Aktiviteter och Stråk

Föreningsträff
Kvicksund

Naturkunskap,
vårtecken,
utflykt,
sevärdhet
Kajak/Kanot
Kajak/Kanot

Bad,
issegling,
isjakt,
kajak/kanot,
skridsko

Båt

Kojbygge,
ugglespaning
Båt
Promenad,

kojbygge
Lek,
(bollspel),
öppen yta
Förskola
Promenad,
lek
Bad,
issegling,
isjakt,
utsikt
Båt

Issegling,
isjakt,
båt
Isfiske

Båt

Båt

PRO (café, bingo,
grillning, underhållning,
boul med mera)

Båt
Bad,
Grillplats

Båt

Ispromenad

Startplats
kajak/kanot
Båt

Fågelskådning
Båt
Lek

Båt

Fritidsgård
Pingis,
Motionsspår
Fotboll
Utegym
KSK fotboll

Lek

Golf,
skidspår

Grillplats
scouterna

Hundskola
Fornborg
Valborg, övernattning scouterna

Karta - Önskemål/Idéer

Föreningsträff
Kvicksund

Året runt dass

Cy
k

elb

an

a/

tro

Parkeringsproblem vid
allmänningar som kan
användas som startplatser
för olika aktiviteter på
Mälaren

tto

ar

Röjning

Parkeringsproblem

Jolleramp?

Farlig övergång
Se över trafiksäkerheten

Utveckla för kanot/jolle?

Året runt dass

Se över trafiken, många kör
denna väg till skolan från
Nyckelön. Bättre om de tar
nästa avfart på 56:an.

Allaktivitetshus
Ny avfart

n
Cykelba
ar

a/trotto

Gör den tillfälliga
parkeringen som fanns
vid broreparationen
permanent

