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INLEDNING

Bakgrund
Västerås marknadsför sig som en Mälarstad. Mycket 
har hänt under de senaste åren med att sträva mot 
visionen Västerås Mälarstaden och det långsiktiga och 
uthålliga arbetet med att etablera begreppet, börjar få 
genomslag. När nu väl begreppet Västerås Mälarstaden  
är etablerat, fortsätter utvecklingsarbetet. Som 
symbolfråga är kanske utvecklingen av de mälarnära 
verksamheterna viktigast – att ta till vara den stora 
potential som Mälaren med dess öar, verksamheter och 
båt/friluftsliv inrymmer för att fortsätta att utveckla 
Västerås som en Mälarstad. 

Strandområdet har allt mer utvecklats till naturliga 
samlingsplatser för västeråsarna men också på 
Mälaren och dess öar finns ett livligt friluftsliv, 
men bl.a Hästholmarna och Ridöarkepelagen är 
utflyktsmål som har förutsättningar att utvecklas 
ytterligare. Vintertid används Mälaren för olika 
fritidsaktiviteter, framförallt fiske, skid-och 
skridskoåkning. 
Idag kan Mälarens övärld upplevas svåråtkomlig 
och informationen och kännedomen om våra fina 
naturmiljöer är begränsad. Mälaren och därmed 
Västerås har potential att bli en populär turistattraktion 
genom en satsning på friluftslivet i Västerås skärgård.

Uppdraget
En projektgrupp har haft i uppdrag att göra en 
utredning om hur friluftslivet och turismen på Mälaren 
kan utvecklas 

I projektgruppen har ingått: 

Karin Carlzén Tekniska nämndens stab, projektledare.
Hans Eriksson Teknik- och idrottsförvaltningen
Jahn Limdal, Stadsledningskontoret, 
Jan Melander Kultur,idrott och fritidsstaben,  
Lars Renvall Västerås&Co, 
Stefan Romach, Fastighetskontoret,  
Per Skyllberg, Stadsbyggnadskontoret 

Syfte
Syftet med utredningen är att utifrån stadens visioner 
om ”Västerås Mälarstaden” ta fram en långsiktig 
plan för hur fritidsanvändningen av Mälaren och 
Mälaröarna skall utvecklas och öka. Vi skall lyfta 
idéer kring hur flera Väseråsare och turister kan få 
möjligheten att uppleva vår fina skärgård samt ange 
ansvariga för genomförandet.
Det övergripande målet för utredningen är att 
2012 skall minst hälften av västeråsarna besöka 
skärgården någon gång under året:

• Förbättra förutsättningarna för friluftsliv 
och turism inom Västerås skärgård

• Få en bra tillgänglighet till öarna (bl.a 
båttrafik och bryggor)

• Förbättra informationen kring natur- och 
kulturmiljön samt fritidsanläggningar i 
skärgården
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SAMMANFATTNING
Västerås skärgård är unik
Västerås Mälarstaden har en unik skärgård som har 
stor potential att utvecklas som attraktivt mål för 
friluftsliv. I första hand är det de stora naturvärdena och 
förutsättningarna för bad och båtliv samt möjligheten 
att uppleva lugn och ro, stillhet och natur som lockar. 
Att ge förutsättningar för en utveckling och bevarande 
av de stora naturvärdena är grunden för en lyckad 
satsning på ökat friluftsliv. Ett nära samarbete med såväl 
länsstyrelsen, Västmannaturism och Sveaskog samt 
boende  och entreprenörer på öarna är nödvändigt för att 
nå framgång.

Färjekajen är navet
Färjekajen är utgångspunkten för besöket i skärgården, 
den skall informera, inspirera och locka besökare till 
skärgårdens olika målpunkter.Utredningsförslaget innebär 
att stora satsningar görs på färjekajen. 

Målpunkter utvecklas
Utvecklingen av målpunkter föreslås påbörjas med Nära 
Västerås - Hästholmarna - där vi erbjuder ett mångsidigt 
utbud från natur till badplatser och severingar.
Målpunkterna längre ut i Skärgården utvecklas successivt 
inom ramen för Sveaskogs, Västmannaturisms och 
länsstyrelsens förvaltning men där Västerås stad deltar 
aktivt i planeringen.

Båttrafiken nödvändig
En förutsättning för ett ökat friluftsliv i Västerås skärgård 
är båttrafiken. En långsiktig lösning tas fram som ger 
bättre möjlighet att bo permanent ute på öarna och för 
fritidsboende och besökare att komma ut i skärgården. 
Båttrafiken är också ett viktigt medel för att kunna 
arrangera olika program och utveckla målpunkter.

Information och marknadsföring för ökad 
kännedom
Kunskapen om vår skärgård är dålig. En kraftfull 
satsning på information, dels med turistbyrå på 
Elbakajen, dels genom informationstavlor och annat 
informationsmaterial. Marknadföring av målpunkter, 
program och arrangemang skall förstärkas och 
samordnas.



FÖRSLAG

Avgränsning 
Utredningen omfattar Västerås skärgård, öar och vatten samt 
fastlandsstranden inom Västerås kommun. Genomförandeförslaget är 
begränsat till den centrala delen av skärgården för att få genomslagskraft 
och visa på det goda exemplet. Genomförandetiden föreslås av samma 
anledning vara relativt kort (6 år). Planen bör under genomförandetiden 
följas upp och successivt utvidgas till att omfatta hela mälarområdet i 
Västerås kommun. 
En särskild utredning görs för Björnön. Området ingår därför inte av 
förslaget.

Mälaren ligger i ett av Sveriges mest befolkningstäta områden. Att utveckla 
skärgården till en attraktiv målpunkt är ett långsiktigt arbete med många 
olika aktörer engagerade. Utvecklingsplanen redovisar en långsiktig vilja 
till utveckling av skärgården som besöksmål och ett genomförandeförslag 
på en första etapp.

Skärgården idag
Mälaren är Sveriges tredje största insjö med ca 400 st öar inom Ängsö 
och Ridöarkepelagen. De största öarna är Ridön och Långholmen. 
Badelundaåsen, en av landets mäktigaste rullstensåsar, som sträcker sig 
genom kommunen bildar karakteristiska långsträckta öar i Mälaren.
Mälaren är en näringsrik sjö som är omgiven av stora uppodlade lerslätter. 
Genom en ständig tillförsel av näring, döda djur- och växtdelar ökar 
sedimenten och sjön grundas upp och växer sakta igen. Bladvassen sätter 
sin prägel på mälarstränderna. I de grunda vikarna hittar vi många av 
Mälarens intressanta fågellokaler. Unikt för arkipelagen är att det finns stora 
områden med ädellövskog där vissa träd är mycket gamla. Dessa träd är 
värdefulla värdar för olika hotade arter. Inom arkipelagen finns ett 100-tal 
häckande fågelarter, varav många är bundna till lövskog och vassområden. 
Till dessa hör bland annat skogsduva, näktergal, stjärtmes, stenknäck, 
brunand, grågås och brun kärrhök. Här finns även en av Europas tätaste 
fiskgjusepopulationer. 
Öarna är unika med sin rika och särpräglade förekomst av vedinsekter. Många 
arter finns kvar från den tid då det nordiska klimatet var varmare, och för 
några arter är detta område den nordligaste utposten i världen.
 

Ridöarkepelagen, Ängsö, Hästholmarna och Björnö är naturreservat. Sveaskog har avsatt 
Ridöarkepelagen som ekopark. Skärgården är riksintresse för såväl naturvård som det 
rörliga friluftslivet.

Endast ett fåtal åretruntboende finns i dag i skärgården.  Aktiva jordbruk finns på Aggarön, 
Långholmen, Ridön och Almö-Lindö. (Ängsö ej inräknat) 
Sommarstugebebyggelse av större omfattning finns framförallt på Skåpholmen, 
Strömmingskär och Almö-Lindö. Bland den spridda bebyggelsen används många gamla 
torp eller gårdar  idag som sommarhus. Att skärgården har så lite sommarstugor gör 
skärgården unik och ger goda förutsättningar att uppleva skärgårdsnaturen och utveckla 
friluftslivsvärden.
Båtlivet i skärgården är omfattande.8 st klubbholmar med klubbstugor och 
brygganläggningar finns. Dessutom finns ett antal bryggor som är avsedda för besökande 
båtar, bl.a på Ridön.

Attitydundersökning
I en attitydundersökning som gjordes hösten 2006 är västeråsarna positiva till ökad 
turism i skärgården förutsatt att utbyggnaden sker klokt och försiktigt. Kvalitet på vatten, 
stränder och bottnar upplevs som de viktigaste trivselfaktorerna. I skärgården använder 
västeråsarna främst Mälarstranden och då i huvudsak för att promenera, bada och sola. 
Det är de närmast belägna öarna (Östra holmen och Elba) som är populärast att besöka 
och det vanligaste färdsättet är med turbåtarna.
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Vision om livet i skärgården

Västerås Mälarstaden ligger på gränsen mellan slätt- 
och skogsland Nu vänder sig staden ut mot vattnet och 
skärgården lockar västeråsarna. Skärgårdsnaturen som 
genom återkommande skötsel utvecklat ett attraktivt 
landskap för såväl friluftsliv som naturälskaren.
Under promenader på välordnade stigar ges 

besökaren. På Ridön finns möjligheter till övernattning 
på vandrarhemmet och i småstugor. Du kan medverka 
i gårdens arbeten och lära dig om växter och djur 
på öarna. Båtsnickeriet ordnar sommarkurser och 
segelskolan har regatta. Framför allt finns många olika 
valmöjligheter och du kan, trots att du är 15 minuters 
väg från storstaden, finna lugn och ro.
Kulturlandskapen och slottsmiljöerna på Engsö 
och Tidö är målpnkter för charterbåtsresenären och 

möjlighet att studera sällsynta arter inom växt- och 
djurvärden på ett trevligt och lättillgängligt sätt. Längs 
strandpromenaderna finns solbelysta gläntor och 
lockande vikar för bad och sol.
Betesdjuren håller landskapet öppet och lättgånget för 

fritidsseglaren. Välkomnande bryggor finns vid slotten. 
Utställningar och programverksamhet gör historien 
levande och är en viktig del i besöket, liksom naturstigar 
och vandringsleder.

Elba har utvecklats till ett utflyktsmål för både den 
som bara vill bada och njuta av vyn över Västerås eller 
den som åker ut för att fika eller äta en god middag. På 
Elba händer det alltid något. Nu är midsommarfirandet 
på ön en självklarhet, men även skridskoåkaren tar en 
paus här för att dricka varm choklad med vispgrädde. 
Östra holmen är sig lik. Här samlas alla badare och 
njuter av naturbaden. Hopptorn och rutchbanor ger 
baden extra spänning. Och serveringen gör att du 
kan spendera hela dagen ute på ön. Det har blivit 
lite luftigare sen skogen gallrades och betesdjuren 
släpptes på och vårblommorna ger ön ett romantiskt 
skimmer. Båtturen ut med Elba är numera en 
självklarhet för stadens befolkning och du kan stiga 

på båten både på Johannisberg, vid Kokpunkten eller 
på Öster Mälarstrand, men det är Elbakajen som är 
utgångspunkten.
Båtlivet utvecklas ständigt. Uthyrningsbåtar ger alla 
möjlighet att nå ut på sjön och dra en abborre eller 
göra landstigningar på okända öar. Utflykter med 
turbåtar tar dig till slottsmiljöerna, Birka eller bara ut 
för solbad på övre däck. 
Västerås är ett besöksmål för turister som  kommer med 
turbåtar och fritidsbåtar och tas väl om hand om på den 
välordnade Elbkajen och i gästhamnen.
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8  VÄSTERÅS SKÄRGÅRD

Västerås skärgård
Mälaren  sträcker sig från Arboga kommun i väster 
till Stockholm i öster. Runt Mälaren bor en stor 
del av Sveriges befolkning och invånarantalet ökar 
snabbt Detta innebär allt större tryck på Mälaren för 
fritidsverksamhet som båt och bad. Målpunkter finns 
runt hela Mälaren och det långsiktiga målet är att se 
Mälaren som en attraktiv sjö som erbjuder en mångfald 
av målpunkter. Ett långsiktigt arbete är därför att 
samordna åtgärder och verksamheter med angränsande 
kommuner för att få en stabil och hållbar satsning.

Inom Västerås kommun kan 5 huvudområden 
identifieras som har förutsättningar att utvecklas till 
mycket attraktiva målpunkter för friluftsliv och turism.

Området Nära Västerås (Hästholmarna, Björnön)
Ridöakipelagen
Tidöområdet
Engsöområdet
Stränderna längs fastlandet

Nära Västerås
Omfattar det mest lättillgängliga och kända området 
för västeråsarna men som glömts bort vad gäller 
behov av skötsel och underhåll. Här finns mycket stora 
värden att ta vara på och utveckla 
 
Ridöarkipelagens alla öar kan ge möjligheter 
att uppleva och få kunskap om det rofyllda gamla 
kulturlandskapet och unika naturmiljöer. Turbåttrafiken 
ger många möjlighet att ta del av Ridön.

Tidöområdet innehåller såväl attraktiv slottsmiljö 
och ädellövskogar som Asköviken med strandängar 
och vassområden som hyser en mycket rik fågelfauna. 

Friluftsliv och turism

Att öka skärgårdens attraktivitet och antalet besökare i 
skärgården är ett långsiktigt arbete med många aktörer. 
Förutsättningarna är goda men kräver satsningar 
och uthållighet. Utifrån en målbild-vision för 
mälarskärgården föreslås målsättningarna i ett kortare 
perspektiv, 6 år, och som en första etapp. Tanken är 
att utredningen därefter skall ses över och nya mål tas 
fram.

Etapp I målområden

Färjekajen en attraktiv mötesplats och 
en port ut i skärgården

Stränderna längs fastlandet är 
tillgängliga och framkomliga

Nära Västerås är ett mångsidigt 
rekreations- och besöksmål i 
skärgården nära Västerås

Mälarens badöar ger ökade möjligheter 
för bad och sol

Skärgårdsutflykten stödjer en 
utveckling av Ridön, Aggarön, Tidö 
och Engsö till attraktiva besöksmål för 
naturturisten.

Engsöområdets slottsmiljö med tillhörande 
jordbrukslandskap och ett stort antal öar är redan idag 
ett välbesökt område, där det finns vandringsleder och 
badplatser iordningställda. Ett antal öar är tillgängliga 
för fritidsbåtar. Här finns några av de mest attraktiva 
öarna.

Strandområdet Längs fastlandet är det idag 
otillgängligt och vi har dålig kunskap om strändernas 
karaktär. Strandens tillgänglighet är central för att göra 
Mälaren tillgänglig och attraktiv för många. 



Utgångspunkten för att utveckla Västerås skärgård 
som målpunkt för friluftsliv och turism i Västerås 
är Färjekajen. Här startar resan för att uppnå 
visionen. Här får du första intrycket och bjuder in 
till skärgården. Stränderna på fastlandet ger också 
upplevelsen av Mälaren. Genom att blicka ut över 
vattnet mot horisonten och övärlden, kan du ta 
del av skärgården. Denna upplevelse är för många 

Mälarens Badöar

Färjekajen

Nära Västerås

Skärgårdsutflykten

StrandenStranden

Västeråsare tillräckligt men mycket viktig.
Från det lätt tillgängliga Nära Västerås, kan den 
som söker upplevelser där rofylldhet, ensamhet, 
fördjupade naturupplevelser är viktiga, söka sig 
längre ut i skärgården. Här ställs större krav på 
besökaren att  planera själva. Då kan du gå iland på 
någon av småöarna och bada eller uppleva naturen i 
Ridöarkepelagen.

Målsättningarna och genomförandeåtgärderna beskriver 
alltså en resa från Västerås  ut i skärgården - en resa som 
alla kan ta del av som helhet eller i delar.

Engsö och Tidöområdet är målområden i etapp II.  
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Åtgärder i skärgården 

Information/Marknadsföring
Marknadsföring syftar till att skapa, bibehålla och 
utveckla lönsamma kundrelationer. Kommunstyrelsen 
i Västerås har beslutat marknadsföra staden som 
”Västerås Mälarstaden” varför det är väsentligt att 
bekräfta Västerås som en stad där Mälaren är en 
naturlig del av vardagen för västeråsare och besökare.
För att lyckas med detta behöver Mälarstranden och 
alla öarna inom Västerås kommun som ett första 
steg skapas/etableras som besöksmål, ett omfattande 
uppdrag som enligt vår bedömning kräver föreslagna 
budgetmedel och åtgärder under 5 års tid.
Därefter är det Västerås stads och de olika privata 
aktörernas gemensamma uppdrag att bibehålla och 
utveckla relationerna med besökarna.

1) Skapa. Under en första 6-årsperiod 
skapas besöksmålet genom att nuvarande 
besöksfrekvens kartläggs, Elbakajen anpassas 
för besökare, öar röjs, bryggor byggs, nya 
informationskanaler upprättas, området 
marknadsförs som Västerås skärgård etc.

2) Bibehålla. Under en andra 5-årsperiod 
säkerställer vi som leverantör att besökarna 
är nöjda med sin upplevelse och vill 
rekommendera Västerås skärgård till fler.

3) Utveckla. Under en tredje 5-årsperiod 
säkerställs besöksantalet samtidigt som 
området utvecklas till att locka fler besökare 
genom att befintliga besöksmål marknadsförs 
till rätt målgrupper och nya besöksmål 
etableras.

Den primära målgruppen för Västerås skärgård 
är privatpersoner boende i Västerås och övriga 
Stockholm/Mälarregionen – barnfamiljer, aktiva 

seniorer, båtägare m fl. 
Svenskarnas turism inom Sverige utgörs främst av 
kortsemestrar på 1-2 dagar. 
En annan intressant målgrupp är de utländska besökare 
som når Västerås via Arlanda, Skavsta och Västerås 
flygplatser och via Stockholm/Mälarregionen i 
övrigt kopplat till konferenser, kongresser, mässor, 
fritidsturism, affärsresor och andra slags turistbesök. 

Fysiska åtgärder
För att skapa besöksmål och få större attraktivitet krävs 
bl.a åtgärder på byggnader, anläggningar och natur. 
De åtgärder som prioriterats i förslaget är framför allt 
att förbättra tillgängligheten och framkomligheten 
i skärgården. När man väl kommit iland skall 
det erbjudas möjligheter att ta del av naturen och 
anläggningar på olika sätt. Iordningställande av 
målpunkter, t.ex badplats,utsiktspunkt, cafe, övern
attningsmöjligheter, stigar och vandringsleder och 
information. 
Bryggor ökar möjligheten för båtägare att angöra och 
komma i land. En brygga signalerar att det är möjligt 
att vara på ön.
Skötselåtgärder, exempelvis röjningar i strandkant gör 
målpunkter mera synliga och lättillgängliga. Utökad 
eller ändrad skötsel kan öka antalet målpunkter och ge 
utrymme för flera besökare.
Stigröjningar ger bättre framkomlighet och en utökad 
användning av naturområdena.
Utvecklingen av ett begränsat urval av målpunkter ger 
grogrunden för att föda nya idéer hos andra aktörer. 
Det goda föredömet visar på möjligheten.

Båttrafik 
Tillgång till båt är en förutsättning för att utöka antalet 
besökande i skärgården. Ca 3500 familjer har tillgång 
till egen båt i Västerås och kan själva ta sig ut på 
Mälaren. Övriga är beroende av turbåtar, charterbåtar, 
hyrbåtar eller vänner för att komma ut. 

För att ge såväl Västeråsare som turister och 
besökande möjlighet att uppleva skärgården och ge 
skäl för namnet Mälarstaden är en viktig förutsättning 
att någon form av båttrafik finns tillgänglig. 
För att utveckla öarna är det också angeläget att skapa 
rimliga förutsättningar dels för fast boende och dels 
för de som driver olika typer av verksamhet på öarna. 
En given förutsättning är att skolskjuts anordnas för 
öbor så att barnen inte tvingas bo på fastlandet under 
skoltiden. Utöver detta behöver boende ett basutbud 
under vinterperioden. Till detta kommer behovet av 
den tidtabellslagda passagerarbåttrafiken vår, sommar 
och höst.

Utvecklingen av båttrafik måste  gå i takt med 
övriga åtgärder för att utveckla skärgården. Genom 
att underlätta för olika former av båttrafikföretag, 
kan förutsättningar för en långsiktigt uthållig 
passagerarbåttrafik skapas. 
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Färjekajen utgångspunkten för 
resan

Den gamla hamnens tidigare funktion kan anas i 
kvarvarande kajer, tullhus, kranar och magasin. 
Hamngatans gamla sträckning finns utmärkt 
genom de gamla lindraderna. På Elbakajen möts 
stråken från centrum och strandpromenaderna mot 
väster och öster. Platsen är en självklar knutpunkt 
i mötet med Mälaren.
Den historiska platsen och känslan ger 
förutsättningar för en trivsam och aktiv 
mötesplats. Många funktioner samsas på 
kajområdet. Elbakajen är platsen för mötet mellan 
historiska anläggningar, miljöer, båtar och olika 
typer av verksamheter och arrangemang.

Kvaliteter:
• En viktig knutpunkt mellan flera stråk. 

Angöring av båt- och färjetrafik i Mälaren. 
Promenadstråk längs Mälarstranden 
och utgångspunkt för stråket längs östra 
Svartån.

• En spännande kontrast mellan utblicken 
över Mälarens naturlandskap och den 
kulturellt formade hamnen. Platsen har en 
”oändlig” vy mot det öppna rummet.

• En trygg, rofylld och överblickbar plats. En 
plats för vila, väntan och möten.

• Historiska spår.
• Offentlig toalett, kafé, gott om sittplatser 

och cykelställ.
• Aktiviteter på Lögarängen bidrar till att 

platsen får ett livligare folkliv kvällstid.
• Historiska båtar, vackra båtar

Svagheter
• Platsen är mest attraktiv och aktiv under 

varma årstiden p.g.a utsatt klimat
• Anslutningen mot Hamngatan/gångtunnels 

är något komplicerad.
• Byggnaden på kajen är förvanskad och tar 

stor plats på kajen.
• Platsen rörig sommartid och platsens 

funktion som mötesplats behöver 
utvecklas.

• Kaj och pir delvis i dåligt skick
• Dåligt utrymme för gästande båtar.
• Dålig information 
• Regnskydd saknas.
• Stängda båtar.
• Bunkringsanläggning saknas

Åtgärdsförslag
Åtgärder      ansvarig     
Kajer rustas.       Fk     
Piren byggs om      Fk        
Nya kajer för fler båtplatser   Fk     
Den befintliga byggnaden byggs om
med ursprunglig utformning som utgångspunkt Fk     
I byggnaden tillskapas lokal för turistinfo
biljettförsäljning och cafe.    Fk     
Lokal för arrendator på Elba    Fk     
Drift turistbyrå, information   Västerås&Co    
Tillgängliggör historiska båtar   Fk, Västerås&Co,   
Utredning kring befintliga arrendekontrakt  Fk     

      Ny mötesplats på piren    Fk,TNS,Sbk    
      Flytt av bensinförsäljning    Fk     
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Färjekajen plats för tur och charterbåtar

Utsiktsplats

Upprustning och 
utökning av kajer
Bunkringsanläggning

Byggnad rustas

Pråmkajens 
användning 
utreds

Mötesplats 
Cafe 
Restaurang

Nytt läge 
bensinmack

Byggnad på färjekajen med
♦ Cafe
♦ Biljettförsäljning
♦ Turistinformation
♦ Lokal för Elbas entreprenörer
♦ Regnskydd
♦ Toaletter

Siktlinje Hamngatan

Mötesplats
Kallbadhus utreds

Ny pir



Strandområdet fastlandet 
Från stränderna på fastlandet får vi upplevelsen av 
Mälaren och Skärgården genom att blicka ut över 
vattnet mot horisonten och övärlden, utan att fysiskt 
behöva ta sig ut på vattnet. Att ständerna är viktiga 
visar enkäter.  Stranden kan erbjuda så många 
möjligheter, för bad, sol, fiske och naturupplevelse 
m.m. Strandområdena i Västerås är många gånger 
svårtillgängliga och de ”bästa” platserna ofta 
ianspråktagna av bebyggelse. 
Målet är att vi skall göra stränderna tillgängliga och 
framkomliga genom att knyta ihop stigar och vägar 
och öppna upp fler strandpartier. 

Kvaliteter:
• Långa strandområden som allemansrättsligt är 

tillgängliga.
• Värdefulla naturmiljöer i strandzonen
• Strandpromenader finns utbyggda eller 

planeras i stadens centrala delar
• Planeringen av natur-och kulturmiljöområdet 

vid Gäddeholm skapar ytterligare 
strandpromenader.

Åtgärder:

åtgärder       ansvarig   
Inventera strandområdena och göra en handlingsplan
för att göra stränderna tillgängliga     TNS   

I planarbeten beakta behovet av att tillgängliggöra
stränderna       SBK   

Knyta ihop cykelstråk nära Mälaren med målpunkter 
vid vattnet, t.ex badstränder, slottsmiljöer, naturmiljöer  TNS   

      

Svagheter
• Utbredda vassar hindrar utsikt
• De finaste stränderna är ianspråktagna
• Privata fastighetsägare
• Fåtal stränder lämpliga för bad utan åtgärder

Tillgänglighet 
utreds
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Nära Västerås
Hästholmarna är det nära skärgårdsområdet som är lätt 
att nå för alla västeråsare, men som också har potential 
att bli en målpunkt för turister och övriga besökare till 
Västerås. 
Hästholmarna består av tre öar som ursprungligen 
ägdes av kronan och användes för hästbete. På Elba 
fanns också ett fiskarboställe. Öarna köptes av staden 
1899. Öarna har sedan dess använts som fritids- 
och rekreationsområde. Sedan 1890 då den äldsta 
restaurangbyggnaden uppfördes på Elba har det varit 
servering på ön. På såväl Östra holmen som Elba 
anlades tidigt promenadvägar och badplatserna på 
Östra holmen har funnits sedan 1913. 
Kommunen har drivit båttrafik till öarna under hela 
1900-talet. Även Västra holmen trafikerades fram till 
1950-talet.
På paddelavstånd från staden ligger också öarna 
Amundsgrund och Kattskär och ingår i ”Nära 
Västerås”. Kattskär har använts som utflyktsmål inte 
minst av de som bodde inom dåvarande Hyttområdet, 
vid Lögarängen.
Samtliga öar är i dag lövskogsdominerade och 
i ett igenväxningsskede. Den öppnare och mer 
betespräglade karaktären håller succesivt på att  
försvinna.

Kvaliteter:
• Värdefull natur, rik flora, naturreservat och 

Natura 2000 område
• Delvis urskogskaraktär
• Variationsrikt utflyktsområde och trivsam 

miljö
• Att vara långt ut i naturen och ändå så nära 

staden
• Sittplatser och utsiktsplatser mot väster 
• Fina promenader och badständer
• Restauranger och cafe
• Toaletter och bryggor
• Båttrafik

Svagheter
• Igenväxning
• Upprustningsbehov av byggnader och 

anläggningar
• Teknisk service
• Behov av ytterligare bryggor/

angöringsmöjligheter
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Östra Holmen

En välordnad bad- och utflyktsö med 
karaktär av en halvöppen betad hagmark 
med glest stående vidkroniga ädellövträd 
samt undervegetation av bärande buskar 
och träd. 

Åtgärder

åtgärder         ansvarig   tid    
 
Skötselplan och nytt naturreservatsbeslut    Lst   
Skötselåtgärder i naturmarken i enlighet med skötselplan   Fk/TNS   
Förbättring av stigsystemet så att det är tillgängligt för alla.  TNS   
Upprustning av omklädningsbyggnaderna    Fk   
Upprustning av badplatserna      KIF   
Utökning av bryggplatser för fritidsbåtar.    KIF   
Information        Västerås&Co  

Båtbryggor
utökning av platser

Badplats

Badplats
Badplats

Badplats

Badplats
servering
vistelseytor
information

Betad hagmark
Skötsel enligt ny skötselplan

Promenadstigar
tillgänglighet förbättras
sittplatser
utsiktsplatser röjs upp
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Elba

Ö med förutsättningar att driva 
restaurangverksamhet samt för friluftsliv. 
Betad ädellövsdominerad hagmark med 
undervegetation av hassel. Friställda ekar 
och lindar samt en delvis genomsiktlig 
strandskog.

Bryggor
utsiktsplats/sittplats
belysning

Urglesning av strandskog

Utsiktsplats. 
röjning sittplatser

Betad lövskog
Gallring och röjning av skog

Badplats
omklädningshytter
sittplatser
badbrygga
röjning

Restaurangområde
upprustning av byggnader
sekelskifteskaraktär med trädgård
möbler och staket i trä

Kärleksstigen går 
runt ön med sittplatser 

Ängsmark röjs upp

Grusad väg 
mot 
restaurangen

Ny brygga

Betad hagmarkskaraktär
röjning i skogen
bete med får

Åtgärder

- Skötselplan och nytt naturreservatsbeslut Lst   
- Skötselåtgärder i naturmarken i enlighet  TNS 
med skötselplan
- Iordningställande av stigsystem och sittplatser TNS 
- Upprustning av byggnader och omgivande 
”trädgård” i sekelskifteskaraktär   Fk 
- Ny badhytt     Fk 
- Ny brygga för service och transporter  Fk 
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Västra Holmen

Ön lämnas för fri utveckling mot en 

ädellövskog

Åtgärder

• Röjning av stig  TNS  
• Ny brygga  TNS  
• Röjning vid badhällar TNS  

Kattskär

 Ö för utflykter och picknick

Åtgärder
• Uppröjning av centrala delen av ön 
samt punktvist längs stranden TNS 

Amundsgrund

Häckningsskär för bl.a vitfågel

Åtgärder
• Avverkning av träd och buskvegetation  TNS
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Betad hagmarkskaraktär
röjning i skogen
bete med får

Picknick-ö

Fågel-ö

Badö med 
intressant natur

Natur-ö

Hästholmarna

Restaurang-ö
bad och natur



Mälarens badöar
Badelundaåsen bildar i skärgården öar. Dessa är 
intressanta utflyktsmål, genom att de har tillgängliga 
stränder utan vassbälten. Här finner vi också Mälarens 
naturliga sand-, grus- och stenstränder. Genom 
enkla åtgärder kan öarna göras mer attraktiva och 
användbara för badutflykten med den egna båten.
Dialog förs med länsstyrelsen och Sveaskog kring 
skötselåtgärder inom Ridöarkepelagens naturreservat. 
Ansvarig för skötselåtgärder inom reservatet är 
länsstyrelsen och Sveaskog.

Stora Sandskär
Åtgärder

• Södra delen av ön innanför strandskogen 
röjs på busk och gräs för att tillskapa en 
uppehållsyta.

• Stig mot toaletten på norra delen av ön röjs 
och markeras.

Högholmen
Åtgärder:

• Runt fyrområdet avverkas och röjs för att 
tillskapa en större uppehållsyta. 

• Stig mot toppen röjs och markeras.
• Utsiktsröjning från öns topp mot väster

Flaten
Åtgärder:

• Uppröjning av vistelseyta på öns västra sida

Tallskär
Åtgärder:

• Gallring bland tallar
• Öka solbelysning på gamla tallar
• Ny brygga för att möjliggöra sophantering

    St Högholmen          Stora Sandskär

Stora Skärplingen

Stora Skärplingen ligger strax utanför södra Björnön och är del i åsen. Inga åtgärder har gjorts på öarna under 
senaste 20 åren.

Åtgärder
         ansvarig  tid
Uppröjning av öarna för att öka vistelseytorna och bevara badstränderna   TNS  
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Skärgårdsutflykten

Ridöarkipelagen med sina mer än 200 öar och 70 
km2  av Mälarens vattenyta har stora möjlighetER att 
erbjuda intressanta naturmiljöer för friluftsliv. Största 
delen av naturreservatet har varit i statens ägo sedan 
Gustav Vasas tid på 1500-talet. Ridö skeppsgård var 
på 1600-talet ett av kronans varv. På de största öarna 
Ridön och Aggarön bedrivs fortfarande jordbruk. 
Inom arkipelagen finns det allt från barrskog och täta 
lövskogar till öppna åkrar och betesmarker. Det är de 
ädla lövträden ek, alm, lind och ask som ger området 
en speciell karaktär. Ädellövskogarna anses vara de 
mest artrika i landet när det gäller träd och buskar. 
Ögruppen är känd för sin rika förekomst av mistel. I 
lövlundarna växer spännande örter och fiskgjuse är en 
karaktärsart bland fåglarna. Ögruppen är unik med sin 
rika och särpräglade förekomst av vedinsekter. Många 
arter finns kvar från den tid då det nordiska klimatet 
var varmare, och för några arter är detta område den 
nordligaste utposten i världen.
Det andra stora naturområdet och naturreservatet 
är Engsö, med Ängsön och Långholmen som de 
två största öarna. På dessa öar bedrivs fortfarande 
jordbruk. Reservatet omfattar 245 öar, holmar och 
skär. Slottets har anor från 1200-talet och flera av de 
gamla torpen finns kvar. 
Det omväxlande natur- och kulturlandskapet i Engsö 
ger goda möjligheter till rekreation och friluftsliv i 
form av vandring i skog och mark, bär- och svamp-
plockning, skid- och skridskoåkning, cykling, 
kanotpaddling, fiske, naturstudier och camping. 
Övärlden med sina flata hällar och på många håll 
vassfria stränder är gynnsamt för bad- och båtliv.

Kvaliteter:
• Unika natur- och kulturmiljöer
• Delvis utbyggd service för friluftslivet
• Möjligheter till ett brett friluftsliv

• Båttrafik sommartid till Ridön
• Klubbholmar

Svagheter:
• Skötselkrävande
• Få fastboende
• Kommunikationer/transporter
• Fåtal målpunkter
• Dåliga badplatser
• Svårt för icke specialister att ta del av 

naturvärden

Åtgärder:
• Västerås stad ingår i skötselråd       SBK,TNS
•  Förbättra förutsättningarna för friluftslivet genom information  Västerås&Co
• Att verka för att båttrafik till öarna upprätthålls och utvecklas TNS  
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Båttrafiken
Genom förslagen att rusta Elbakajen ges goda 
förutsättningar för turbåttrafik ut i skärgården. Antalet 
kajplatser ökar och service kring båtarna blir bättre. 
För att nå målet att utöka antalet besökare i skärgården 
och utveckla öarna till attraktiva målpunkter är 
möjligheter till kommunikation och båttrafik 
nödvändig för såväl de boende, verksamhetsutövare  
som besökare. Båttrafiken bedrivs  i privat regi. Den 
skall vara ett medel för att ta sig ut, men båtturen i sig 
kan också vara ett mål.
En given förutsättning är att skolskjuts anordnas för 
öbor så att barnen inte tvingas bo på fastlandet under 
skoltiden. Om möjligheten finns kan kommunalt 
stöd i rimlig omfattning till vårdnadshavarna till 
självskjuts vara en framgångsfaktor i flera avseenden. 
Även ett basutbud för öbor vintertid föreslås, med en 
resmöjlighet per vecka, fr.o.m december t.om. april. 
Möjligheter att öborna själva kan anordna vintertrafik 
med kommunalt stöd undersöks.
Satsningen på utveckling av den allmänna båttrafiken 
bör i övrigt inriktas på vår, sommar och höst, dvs 6-7 
månader om året fr o m maj t o m oktober/november. 
Linjetrafik genom tidtabellslagd passagerarbåttrafik i 
rimlig omfattning för fritidshus- och andra boende på 
öarna bör vara en självklar del av utbudet.

Genom att underlätta för olika former av 
båttrafikföretag, där staden bara är en del i 
verksamheten, kan förutsättningar skapas för 
långsiktigt uthållig passagerarbåttrafik. 

Båtresa till målpunkter
Taxibåttrafik har startats upp 2007. Taxibåttrafik ger 
tillgänglighet till olika målpunkter på ett helt annat sätt 
än hittills även för de som saknar egen båt. Trafiken 
har fungerat mycket bra.
Båtresa till målpunkter på Östra Holmen och Elba 

präglas av stora volymer båtresenärer främst vid 
vackert väder. Elba-färjan är en självklar medelpunkt, 
oavsett driftform.
Båtresa till målpunkter på Ridön och till Sundbyholm / 
Torshälla har utvecklats positivt. Även 
Ängsö, Aggarön, Tidö m fl målpunkter bör kunna 
utvecklas som attraktiva mål för båtresan.

Båtresa för båtresans egen skull
Räkkryssningar har blivit ett så populärt inslag att i 
det närmaste samtliga turer under säsongen 2006 var 
fullbelagda
Båtresa till Birka är ett sedvanligt inslag i utbudet 
under högsommaren
Olika former av charterföretag finns för gruppresor 

Åtgärder
• Kommunala riktlinjer för såväl allmän som särskild kollektivtrafik på Mälaren arbetas fram TNS
• Långsiktig plan för stadens båttrafik tas fram      TNS
• Båttrafikpendel i Västeråsfjärden       TNS
• Samordning av information om båttrafiken     Västerås&Co Tif
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Information och 
marknadsföring
På 2000-talet har Västerås stad allt tydligare lyft 
fram mälarstadsbegreppet, bl. a genom etablerandet 
av logotypen Västerås Mälarstaden och inrättande 
av marknadsföringsorganisationen Västerås & Co. 
Västerås Mälarstaden börjar bli ett varumärke. Genom 
den pågående utvecklingen i Västerås och föreslagna 
åtgärder börjar varumärket få innehåll och behovet av 
marknadsföring är stort.
Västerås skärgård används som begrepp. Det 
associeras med frihet, vatten, bad, båtar, solsken 
och klippor och underlättar marknadsföringen och 
försäljningen av Västerås Mälarstaden som en attraktiv 
stad att besöka.
Ett första steg i marknadsföringen är att göra en 
marknadsundersökning bland de kunder som använder 
Västerås skärgård. Utifrån en sådan undersökning kan 
en marknadsföringsplan för skärgården upprättas. 
Samordning med andra aktörer är möjlig, t.ex. 
Sveaskog och länsstyrelsen, föreningar och båtklubbar. 
Viktiga informationsplatser är Elbakajen och alla 
bryggor på öarna. 

Åtgärder:         ansvarig tid

Marknadsundersökning bland befintliga kunder    Västerås&Co 
upprätta en marknadsföringsplan 

Bygga upp en infrastruktur med turistbyrå på Elbakajen, 
attraktiva färjeturer och skyltning/broschyrställ vid viktiga målpunkter. Västerås&Co 

Årlig bearbetning av målgrupper med olika marknadsaktiviteter
 som exempelvis events, broschyr,profilannonser, paketerbjudanden etc. Västerås&Co 
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De hamnanknuta verksamheter och industrier som 
sedan kom att etableras på strandnära områden 
samt järnvägen och Ringleden har bildat en barriär 
mellan centrum och Mälaren.

Västerås har också ett stort antal fritidsbåtar. 
Under 60-70talet skedde stora utbyggnader av 
fritidsbåtshamnarna, som idag rymmer ca 3500 
båtar. 
Lögarängens fritidsområde iordningställdes 
på 60-talet efter att tidigare varit industri- och 
tippområde. 
Björnön och Hästholmarna har under hela 1900-
talet varit ett besöksmål för västeråsaren. Såväl 
kommunala som privata båtar har trafikerat öarna 
och staden förvärvade tidigt öarna för att använda 
dem som utflyktsmål. Under 1950-och 60-talet 
hade skolungdomar gratis båtresa ut till Östra 
holmen. Hästholmarna avsattes som naturpark 
redan 1958 och hela skärgården är av riksintresse 
från såväl friluftslivs- som naturvårdssynpunkt.

I dag har det mälarnära läget fått en allt större 
betydelse genom att nya attraktiva boendemiljöer 
skapats och intresset för vattenanknutna 
friluftsintressen har ökat. Industrihamnen har 
flyttats till ett mera perifert läge och människorna 
har successivt tagit Mälarstranden i anspråk. 
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Västerås och Mälaren.
Mälaren och Svartån har i alla tider varit 
betydelsefulla för Västerås framväxt. Det är 
dock först på 1000-talet som en handelsplats 
etableras här. Då kommer den första kristna 
kyrkogården och en stad byggs sakta upp. Redan 
på 1100-talet är staden biskopssäte med en 
kyrklig administration. Västerås slott byggs på 
1200-talet intill hamnen. Västerås var redan vid 
denna tid en mycket viktig utskeppningshamn 
för järn och koppar från Bergslagen. Under 
slutet av medeltiden var hamnen den viktigaste 
utskeppningsplatsen för järn och koppar. Under 
1500-talet fraktades även silvret från Sala över 
Västerås.



NATURRESERVAT I VÄSTERÅS SKÄRGÅRD
Utdrag från www.lst.u.se

HÄSTHOLMARNA

Syfte 
Syftet är att skydda tre mälaröar. Öarna är i huvudsak 
lövskogsklädda och de biologiska värdena är höga.
Genom sin närhet till Västerås tätort är de populära 
utflyktsmål. Naturvärdena skyddas samtidigt som 
rekreationen främjas. Området är föreslaget att ingå i 
EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
Beskrivning 
Hästholmarna avsattes som naturpark redan år 1959, 
men genom övergångsbestämmelser i naturvårdslagen 
och sedermera miljöbalken, blev området från och 
med 1965 naturreservat. Reservatet, som är beläget i 
Mälaren, ungefär 2½ km söder om Västerås centrum, 
består av öarna Östra holmen (25 ha), Elba (9 ha) och 
Västra holmen (7 ha). Öarna är mestadels överlagrade 
av morän, men berget går ofta i dagen. Öarna är 
exponerade för vågor, vind och sol, men på läsidorna 
och i vikar är vassarna utbredda. Samtliga öar är i stort 
sett helt skogklädda, men träden är dock sällan äldre 
än ca 90 år. Hassel är på sina håll beståndsbildande. 
Fuktigare partier med klibbal och ask finns på flera 
håll i låglänta områden. Solitärträd av ek och lind, 
förekomst av slån m.m. ger en tydlig vink om att 
landskapet på öarna tidigare varit betydligt öppnare 
än nu. Namnet Hästholmarna sägs komma från den 
tid då öarna nyttjades för bete av hästar från trakten, 
bl.a. från Hamre på Västeråsfjärdens östra strand. 
Floran är rik med bl.a. gulsippa, storrams, nattviol och 
skogsbingel. Fågelfaunan är också rik med häckande 
arter som skogsduva och mindre hackspett. Elba är den 
enda av de tre öarna som har permanent bebyggelse 
och restaurang. Från hällarna i sydväst har man god 
utsikt över det trånga sundet, Elbasundet, mellan Elba 
och Västra holmen, där mycket av handelssjöfarten 

liksom övrig båttrafik till och från Västerås passerar.          

Historiska årtal för Hästholmarna

1100 Biskop Amund drunknar med hela sitt 
sällskap under hemresa från Strängnäs 
enligt en osäker historisk källa.

1850 Kronan som äger Hästholmarna låter 
dokumentera areal och kvalité för att få 
underlag för utarrendering av marken. 
Lantmätaren S P Nordfeldt utför arbetet 
som utmynnar i en kolorerad karta med 
en fyrsidig beskrivning till.

1890 Den äldre restaurangbyggnaden på Elba 
uppförs. Spriträttigheter utfärdas. Den 
befintliga dansbanan var murken och ön 
var igenväxt med hasselsnår. Dansbanan 
var belägen där avloppsanläggningen 
ligger idag. 

1899 Kommunen förvärvar holmarna för 
en summa på 9400 kronor, i avsikt att 
”utöva kontroll att ej utskänkning staden 
till förfång utövas å lägenheter”. Därtill 
hade man förhoppningar att utsälja 
sommarstugor. Bolaget Hamre gård 
och tegelbruk arrenderar holmarna t o 
m 1901. Några år efter köpet överförs 
holmarna från Badelunda socken till 
Västerås stad.

1904 Stigar anläggs runt om Elba och Östra 
holmen. Elbastigen kallas allmänt för 

Kärleksstigen.

1912 En ny dansbana anläggs på ängen norr 
om restaurangen på Elba. Den fanns 
kvar där i 30 år. Drätselkammaren 
övertar båttrafiken till Elba. Kommunen 
förvärvar ångslupen Märta av Västerås 
spritbolag. På hösten detta år anläggs 
ångbåtsbryggan på Östra holmen, dvs 
den som ligger där hopptornet var 
placerat.

1913 Motion i stadsfullmäktige om i 
ordningsställande av badplatsen på Östra 
holmen samt båttrafik dit. Båttrafiken 
borde även omfatta Västra holmen. 

1914 Båttrafiken omfattar Elba och Östra 
holmen. Båtkapaciteten är otillräcklig 
och ytterligare en båt införskaffas.

1915 Det beslutades att en serveringspaviljong 
skulle uppföras på Östra holmen.

1917 En begagnad ångfärja, Elba I, ersätter 
den sist inköpta båten. Elba är byggd i 
Gävle 1897, förlängdes 1925-26 och fick 
dieselmotor 1952.

1918- Arbetslöshet råder. Båtbryggan på Östra 
holmen anläggs som beredskapsarbete.

1919 Den gamla Elbarestaurangen rivs till 
förmån för en större. Ångslupen Märta 
säljes.
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1925 Kägelbanan strax söder om 
Elbarestaurangen finns kvar detta år, men 
omnämns därefter inte.

1935 Sista året som Tengströms på Elba 
skördar potatis samt sista höskörden på 
fuktängen på Östra holmen.

1937 Fiskarfamiljen Tengström flyttar från 
Elba in till staden. Ytterligare en 
ångfärja inköps, Elba II. Badplatsen 
bredvid fartygsbryggan på Östra 
holmen anlägges genom borttagande 
av vass, sandpåfyllning samt 
planering av markområdena närmast 
badplatsen. Därtill uppförs flera 
omklädningspaviljonger och toaletter. 
Fartygsbryggan vid serveringen byggs 
om. Den trafikeras därefter av färjorna.

1950 Sista året som färjorna trafikerar Västra 
holmen på de ordinarie turerna. Därefter 
kunde man i några år bli avsläppt på 
Västra holmen på begäran. 

1952 Elbafärjan får dieselmotor. Elba II säljes 
tillbaka till Stockholm och heter numera 
Djurgården 7.

Slutet av 50-talet 
 Sommarkolonin på Östra holmen 
 avvecklas. Bryggan på Västra holmen 
 som är murken rivs och bränns.

1968 Östra holmens pampiga 
serveringsbyggnad brinner ner. Kvar 

blir en provisorisk uteservering i Röda 
korsets gula stuga.

1972 Fartyget Lögaren säljs för att segla på 
Vänern under namnet Frans Mikael. 
Leveransen blev dramatisk när fartyget 
seglades runt Sveriges kust under 
vinterstormarna.

Mitten på 70-talet
 Norra bryggan på Elba hade tjänat ut och  
 rivs.

1979 Ångbåtsbryggan på Östra holmen 
renoveras. Park- och fritidsförvaltningen 
låter inventera öarnas vegetation.

1983 En ny kiosk- och serveringsbyggnad 
 uppförs som AMS-arbete på Östra 
 holmen. 

2006  Ny fritidsbåtsbrygga byggs på norra  
 Elba. Ny entreprenör på restaurangen - 
 Västerås vänner. Även ny badbrygga  
 byggs.

KATTSKÄR
– vildvuxen holme med kulturspår
Syfte 
Syftet med naturreservatet är att bevara vegetationen 
på en tätortsnära mälarholme. Holmen är klädd med 
lövskog och har inslag av gran och lärk. Stränderna 
är steniga och svåra att angöra med båt. Området 
är föreslaget att ingå i EU:s nätverk av skyddade 
områden, Natura 2000.

Beskrivning 
Kattskär avsattes som naturpark redan år 1959, men 
genom övergångsbestämmelser i naturvårdslagen och 
sedermera miljöbalken, är området från och med 1965 
naturreservat. Kattskär är helt överlagrad av morän. 
Ur moränen har ytskiktets finare partiklar svallats ur 
av vågorna så endast det grövre materialet finns kvar. 
Holmen är helt skogklädd med bl.a. gran och björk, 
samt lite ek och ask. Här har också lärk planterats. 
Längs stranden finns en bård med klibbal, som inåt ön 
ofta avlöses av skogsalm. Buskskiktet domineras av 
druvfläder och dessutom finns tydliga kulturspår i form 
av t.ex. humle och svarta vinbär. Stränderna är steniga 
och öns omgivningar grunda och vassbevuxna.

AMUNDSGRUND
Syfte 
Syftet med naturreservatet är att bevara lövskogen 
på ön och att bevara holmen som en attraktiv plats 
för sol och bad. Området är föreslaget att ingå i EU:s 
nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Beskrivning 
Ön avsattes som naturpark år 1959, men genom 
övergångsbestämmelser i naturvårdslagen och 
sedermera miljöbalken är Amundsgrund sedan år 1965 
naturreservat. Naturreservatet består av en nästan helt 
skogbeklädd urbergsholme där vegetationen har fått 
utvecklats fritt under en längre tid. I skogen växer 
bland annat klibbal, skogsalm och lärk. Jordskiktet 
är tunt och i norr, där berget går i dagen, saknas det 
vassbälte som annars omger holmen. Amundsgrund är 
en populär badholme för västeråsbor med egen båt.
Att tänka på  
När Du besöker Amundsgrund, tänk på att visa hänsyn. 
För att de värden som finns i naturreservatet ska kunna 
bevaras finns, utöver fridlysning och annan 
lagstiftning, vissa föreskrifter (§) som Du som 
besökare måste följa.
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RIDÖ- Sundbyholms ARKEPELAGEN
Syfte 
Denna arkipelag i Mälaren med sina mer än 200 öar 
skyddas av flera olika skäl. Stora delar av lövskogen 
skall lämnas för fri utveckling för att gynna och 
utveckla urskogskaraktären, i synnerhet på de mindre 
öarna. Slåtter- och betesmarker skall hållas öppna och 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader skall bevaras. 
Området ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, 
Natura 2000.
Beskrivning 
Reservatet omfattar 70 kvadratkilometer av Mälarens 
vattenyta med över tvåhundra öar. De största öarna är 
Ridön och Aggarön och på dessa bedrivs fortfarande 
jordbruk. Inom arkipelagen finns det allt ifrån barrskog 
och täta lövskogar till öppna åkrar och betesmarker. 
Det är de ädla lövträden ek, alm, lind och ask som ger 
området en speciell karaktär. Ädellövskogarna inom 
Ridö-Sundbyholmsarkipelagen anses vara de artrikaste 
i landet, när det gäller träd och buskar. Flera av 
lundarna nyttjades förr som lövängar, dvs. gräset slogs 
till vinterfoder och av samma skäl samlades löv in. 
Ögruppen är känd för sin rika förekomst av mistel. 
Smultronklöver är också en av naturreservatets 
intressanta växter. Den växer i vanliga fall på 
Östersjöns strandängar och är här en kvarleva från den 
tiden då Mälaren var en vik av Östersjön, dvs. fram till 
1300-talet ungefär. Lövlundarnas mest spännande örter 
är bl.a. orkidéerna nästrot och nattviol samt lungört, 
myska, tandrot och lundbräsma. På torrbackarna växer 
backsippa. Hjärtstilla, myskmalva och gråmalva är 
gamla kulturväxter. Några sällsynta svampar, som 
t.ex. lindskål, bleksopp och rökpipsvamp, bör också 
nämnas.
Fågellivet representeras av bl.a. rördrom, bivråk, 
havsörn, skogsduva, göktyta, mindre hackspett, 
skäggmes och nötkråka. Några djur av speciellt 
intresse är gråskalig bärnstenssnäcka samt några 

insekter som ögonfläcksbock, prickig stenfrömal, 
lindsvampborrare, lindfläckbock, alpraktbagge, 
ädelguldbagge och ekmulmbagge.
Stensättningar från järnåldern visar att öarna var 
befolkade redan på den tiden. Det finns dokument som 
berättar om hur ägoförhållandena på Ridön har sett ut 
sedan 1200-talet. Största delen av naturreservatet har 
varit i statens ägo sedan Gustav Vasas tid på 1500-
talet. Ridö skeppsgård var på 1600-talet ett av kronans 
varv.

ÄNGSÖ NATURRESERVAT

Syfte 
Naturreservatet består av en hel socken med öar, 
holmar och skär i Mälaren. Skyddet och vården av ett 
småskaligt jordbrukslandskap med sin fauna och flora 
är huvudsyftet med reservatet. Området är också ett 
mycket populärt rekreationsområde. Området ingår i 
EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
Beskrivning 
Engsö skyddades ursprungligen som naturpark, men 
genom övergångsbestämmelser i naturvårdslagen 
och sedermera miljöbalken, är området sedan 1965 
naturreservat. Ängsö fideikommiss, som utgjorde 
merparten av naturreservatet, hamnade 1971 i 
allmän ägo och fastigheten ägs numera av Stiftelsen 
WestmannaTurism. Stavningen med ”E” används för 
att lättare skilja detta område från Ängsö nationalpark i 
Stockholms län.
Naturreservatet utgörs av Ängsö församling. Antalet 
öar uppgår till 23. De två största är Ängsön och 
Långholmen. På dessa bedrivs fortfarande jordbruk, 
medan jordbruket på övriga större öar lades ned på 
1950-talet. I arkipelagen ingår i övrigt 222 holmar och 
skär.
Berggrunden genomkorsas av flera spricksystem som 
har givit landskapet ett karakteristiskt utseende. En 

förkastningsbrant, strax söder och sydost om slottet, 
är särskilt framträdande. Det lösa jordlagret domineras 
av lera och där leran har hög kalkhalt är floran särskilt 
rik. Morän förekommer främst på öarna söder om 
huvudön. På norra delen av Ängsön finns små utlöpare 
av en rullstensås, Barvaåsen.
I reservatet finns många naturtyper av stort intresse. 
De så kallade ”stäppartade torrängarna” har i länet 
sin huvudförekomst just här. I dessa miljöer finns 
växter med sydostlig utbredning och som har sin 
västgräns i landet ungefär här. Den mest välkända av 
dessa är lundkovall (natt och dag). Inom vissa delar 
av Engsö är kalkpåverkan på vegetationen tydlig. 
Orkidén Adam och Eva växer på sådana lokaler. 
Betydande delar av skogsmarken intas av ekdominerad 
ädellövskog med lundflora. En annan värdefull 
skogstyp är sumpskog med klibbal och ask. Vid flera 
av torpen finns utrotningshotade kulturväxter som 
exempelvis hjärtstilla och odört. På Långholmen kan 
man hitta knippnejlika och vid slottet ses emellanåt 
både gråmalva och vit kattost. Andra exklusiva 
växtarter är korskovall och toppjungfrulin liksom 
”ogräset” riddarsporre. Bland svampar kan nämnas de 
intressantaste arterna som jättekamskivling, rotsopp, 
oxtungssvamp, tallharticka, sepiavaxskivling samt 
skumticka.
Förekomsten av fladdermöss är både art- och 
individrik. Av i Sverige påträffade 15 arter finns minst 
sju inom Engsö. Fågellivet är också rikt och inom 
reservatet häckar bl.a. svarthakedopping, rördrom, 
årta, bivråk, havsörn, storspov, skogsduva, göktyta, 
mindre hackspett, gulärla, skäggmes, nötkråka 
och ortolansparv. Vintertid är fjärdarna tillhåll för 
havsörnar och ibland kan så många som ett par dussin 
ses samtidigt. Den rika insektsfaunan är i första hand 
knuten till torra ängar och till ädellövträd. Av de mest 
spektakulära arterna bör nämnas bastardpärlemorfjäril, 
vars larv lever på olika violer, och apollofjäril, som 
lever på kärleksört.
Området är fattigt på fornlämningar, jämfört med 
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näraliggande och högre belägna fastlandsområden. De 
gravar och gravfält som finns är från järnåldern, men 
från och med skiftet järnålder/medeltid är spåren desto 
fler. De första, skriftliga uppgifterna om Ängsö är från 
1100-talet och slottets anor är från 1200-talet.
Flera av de gamla torpen finns kvar, många av dem 
med ålderdomlig prägel. Engsös topografi och 
ägoförhållanden har bidragit till att ålderdomliga 
brukningsformer bevarats i jordbruket. Ända in på 
1900-talet levde sådana traditioner kvar och spåren 
av dem syns än i form av små brukningsenheter med 
strandängar och hagmarker som hävdats i sekler.
Det omväxlande natur- och kulturlandskapet i Engsö 
ger goda möjligheter till rekreation och friluftsliv i 
form av vandring i skog och mark, bär- och svamp-
plockning, skid- och skridskoåkning, cykling, 
kanotpaddling, fiske, naturstudier och camping. 
Övärlden med sina flata hällar och på många håll 
vassfria stränder är gynnsam för bad- och båtliv.

KALVHOLMEN

Syfte 
Kalvholmen med intilliggande skär domineras helt 
av urskogsartad lövskog. Syftet med skyddet är att 
vegetationen, med den därtill knutna floran och lägre 
faunan, skall få utvecklas fritt. Området är föreslaget 
att ingå i EU:s nätverk av skyddade områden, 
Natura 2000.
Beskrivning 
I en rikstäckande inventering av urskogar 1979-80 föll 
endast en handfull områden i länet inom definitionen 
urskog eller urskogsliknande skog. Kalvholmen var 
ett av dessa områden, varför området kom att skyddas 
som naturreservat.
Kalvholmen är helt skogklädd och ädellövträden, 
särskilt de stora lindarna, sätter sin prägel på ön. 
Lindarna kläs av åtskilliga mistlar. Inslaget av gran 
är dock påfallande. Spår av avverkningar är praktiskt 

taget obefintliga och skogen är nog så nära en urskog 
man kan komma i denna del av landet. Den rika 
förekomsten av såväl stående som liggande döda 
träd, s.k. lågor, förstärker intrycket av urskog. Det 
är kanske så här skogarna gestaltade sig under den 
s.k. värmetiden på bronsåldern, dvs. om man tänker 
bort granen, som invandrade betydligt senare till 
Mälardalen. Namnet Kalvholmen antyder dock att 
holmen i äldre tid använts för sommarbete åt kalvar. 
Växtlivet är naturligtvis av största intresse och de allra 
intressantaste arterna är knutna till de gamla lövträden; 
dalmatinerfläck, stor sönderfallslav och prakttagging. 
Inte förvånande hyser lövskogen också ett rikt 
insektsliv, varav lindmögelbaggen bör nämnas.
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Attitydundersökning 

Fråga Västerås 2006 / Västerås 
skärgård.

5 frågor om Västerås skärgård till västeråsarna 
hösten 2006. Antal svar 448.
Västerås stads utrednings- och statistikkontor.

Slutsatser.
Västeråsarna använder främst Mälarstranden. 
10, 9 % besöker Mälarstranden varje vecka, 
21,4 % varje månad och ytterligare 43,8 % någon 
eller några gånger per år.
De nära öarna Östra holmen, Elba och Västra 
holmen besöks endast någon gång per år av 20,1 
% av västeråsarna.
Övriga öar besöks nästan inte alls. 40,2 % har 
aldrig gjort det och 28,3 % har gjort det några 
enstaka gånger i sina liv.

Att promenera längs Mälarstranden och att 
bada och sola vid Mälaren är populärast 
bland västeråsarna. 71,4 % säger att de brukar 
promenera, vandra. 62,9 % anger att de brukar 
bada och sola vid sina skärgårdsbesök. Åka 
motorbåt lockar 17,9 % av de svarande medan 
16,3% brukar åka skridskor på Mälarisen.

Att ta turbåten är det vanligaste sättet att åka ut 
till öarna i skärgården. 40 % av de tillfrågade 
säger att de tar turbåten. 13,8 % åker ut med en 
båt som tillhör släkt och vänner. 13,4 % åker med 
egen båt. 27% eller ungefär var fjärde västeråsare 
brukar aldrig åka ut till öarna.

Kvalitet på vatten, stränder och bottnar är den 
viktigaste trivselfaktorn för västeråsarna. 
63,4 % anser att det är mycket viktigt och 26,8% 
säger att det är ganska viktigt = tillsammans 90,2 
% !
Även möjligheter att bada, promenera och få 
naturupplevelser anses vara viktigt för trivseln.
Drygt hälften (52,9%) säger att det är mycket eller 
ganska viktigt för trivseln att skärgården finns 
nära staden.
En stor andel av de tillfrågade (55,8%) betonar 
också vikten av ett bra serviceutbud i skärgården.
Nästan var tredje (30,8%) anser det vara viktigt 
för trivseln med allmänna kommunikationer till 
och från öarna.

Västeråsarna är positiva till ökad turism i Västerås 
skärgård. 39,1 % är mycket positiva och 34,6% 
ganska positiva = tillsammans 73,7 % av de 
tillfrågade. Endast 0,4 % är mycket negativa.

Att det finns frisk luft, rent vatten, orörd 
natur, lugn och ro, djurliv i skärgården och 
promenadstråk vid vattnet är viktigt för 
västeråsarna. Att det finns affärer, restauranger och 
cafeterior är också viktigt liksom att det är ”rent 
och snyggt”. Det är också viktigt att det finns 
bra kommunikationer med turbåtar. Uthyrning 
för olika slags båtsport och olika evenemang vid 
vattnet uppskattas också.

Fler bryggor och badplatser, utökade båtturer 
till exempelvis Björnön och fler kiosker 
och restauranger är sådant som västeråsarna 
efterfrågar. 
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Fråga Västerås 2006 
Västerås skärgård 

Hur ofta besöker du de olika delarna av Västerås skärgård? 

 Mälarstranden De nära öarna Andra öar
Någon/några gånger per vecka 10,9 1,6 1,8
Någon/några gånger per månad 21,4 3,3 3,6
Någon/några gånger per år 43,8 20,1 7,1
Har gjort det några enstaka gånger 17,4 44,2 28,3
Aldrig, men skulle gärna vilja 3,3 19,2 40,2
Aldrig, har inget intresse 1,3 5,4 11,6
Ej svar 1,8 6,3 7,4
Summa 100 100 100
Antal svar 448 448 448
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Vad brukar du göra under dina besök i Västerås skärgård? 

 Antal Andel %
Promenera, vandra 320 71,4
Bada, sola 282 62,9
Åka motorbåt 80 17,9
Åka skridskor 73 16,3
Utöva fritidsfiske 50 11,2
Segla 37 8,3
Plocka svamp, bär 36 8
Besöka fritidshus 34 7,6
Utöva vattensport 12 2,7
Samtliga 448 100

Vad brukar du göra under dina besök i Västerås skärgård?
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För att besöka öarna i Västerås skärgård behövs i de flesta fall båt. Hur 
brukar du vanligen ta dig till dessa öar? 

 Antal Andel %
Turbåt 179 40,0
Båt som tillhör släktingar, vänner 62 13,8
Egen båt 60 13,4
Annat färdsätt 11 2,5
Brukar inte besöka dessa öar 121 27,0
Ej svar 15 3,3
Summa 448 100

Hur brukar du ta dig ut till öarna i Västerås skärgård?
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Vad brukar du göra under dina besök i Västerås skärgård? 

 Antal Andel %
Promenera, vandra 320 71,4
Bada, sola 282 62,9
Åka motorbåt 80 17,9
Åka skridskor 73 16,3
Utöva fritidsfiske 50 11,2
Segla 37 8,3
Plocka svamp, bär 36 8
Besöka fritidshus 34 7,6
Utöva vattensport 12 2,7
Samtliga 448 100

Vad brukar du göra under dina besök i Västerås skärgård?
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Hur viktiga är nedanstående faktorer för din trivsel i Västerås skärgård? 

Andel %  

Mycket 
viktigt

Ganska 
viktigt

Varken
eller

Ganska 
oviktigt

Mycket 
oviktigt Vet inte 

Ej
svar Summa

Antal
svar

Kvalitet på vatten, stränder och bottnar 63,4 26,8 1,3 0,2 0,2 3,1 4,9 100 448
Badmöjligheter 42 37,3 9,2 2 1,6 3,1 4,9 100 448
Möjlighet till båtliv 17,9 26,6 24,3 8,9 9,8 5,6 6,9 100 448
Allmänna kommunikationer till/från öarna 30,8 35,5 14,5 4,5 3,6 4 7,1 100 448
Möjlighet att utöva vattensport 3,3 11,2 27,2 23,7 19,9 6,9 7,8 100 448
Närhet till staden 13,8 39,1 21,9 11,4 4 3,6 6,3 100 448
Möjlighet till naturupplevelser 41,3 39,7 7,6 1,1 1,6 2,9 5,8 100 448
Möjlighet till fritidsfiske 11,2 23,2 24,8 13,4 14,3 5,4 7,8 100 448
Möjlighet till promenader och fotvandring 44,2 39,7 6,9 1,6 0,9 2,7 4 100 448
Möjlighet att utöva vintersport 13,2 28,8 25,2 11,2 9,6 5,6 6,5 100 448
Tillgång till fritidshus 4,2 12,3 27,9 17,4 20,5 10,5 7,1 100 448
Serviceutbud 18,5 37,3 22,3 6,5 3,6 5,1 6,7 100 448

Hur viktiga är nedanstående faktorer för din trivsel i Västerås skärgård?
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Finns det andra faktorer som är mycket viktiga för dig? Ange i så fall vilka. 

� Affärer och fik nere vid Mälaren 
� Aktiv restaurang på Elba 
� Att båtuppläggningen blir kvar nära staden 
� Att båtuppläggninsplatserna får vara kvar på befintliga ställen 
� Att den tunga sjöfartens hastighet hålls nere. 
� Att det är lättillgängligt för funktionshindrade, tex rullstolsvänligt 
� Att det finns tillgång till toaletter och handfat med rinnande vatten. Att det finns tillgång till affärer eller 

restauranger 
� Att det kan städas bättre på Björnön och i vattnet 
� Att det är rent. 
� Att det är rent, ej massor av skräp. Soptunnor samt tömning av dessa. Parkeringsmöjligheter, Barnvänligt 
� Att det är välskött, rent och snyggt. Evenemang i närheten av vattnet, tex Mälarveckorna. Västerås ska 

verkligen utnyttja närheten till Mälaren och vattnet. 
� Att inte bli störd alltför mycket av privatflyget 
� Att inte vara tvungen att trängas med folk. Tillgång till fler turbåtar och inte bara Elbafärjan eller 

Silvertärnan. 
� Att man håller rent och fint i naturen 
� Att rampen vid mastkranen öppnas för alla (Lögarängen) eftersom ni byggde igen den som fanns där. Att alla 

ska behöva använda den vid Mälarparken är tragiskt/trångt! 
� Att ytan är tillräckligt stor 
� Att öarna kan hållas öppna och tillgängliga genom röjning och gallring. Att de är rena och städas regelbundet. 

Att Ridön hålls öppen av bete-bebos 
� att båtarna fortsätter att gå till öarna 
� att det finns p-platser som är gratis (Björnön, Joberg, Löga) möjlighet att kunna grilla 
� Att kunna njuta av solnedgången en sen kväll med något att dricka utan att behöva beställa mat eller dylikt. 

Cykelavstånd till flera ställen 
� Bra lekplatser för barn, skulle finnas flera 
� Bra möjligheter att komma ner till vattnet för att strosa 
� Bra, rena toaletter 
� barnvänliga bad med brygga 
� bevarande och utökning av den sjöfartsmiljö som Östra hamnen utgör med turbåtar, Knut Borgs bidrag med 

kulturhistoriska båtar mm 
� Cykelvägarna är fina i Västerås men bilparkering i centrum urdålig. Handlar i ytterområdena istället. 
� café och restaurang 
� Det är väldigt synd att man fällde ner så många träd på Björnön. Det känns så tomt och trist på de områden 

där träden togs bort. 
� Djurlivet, låt djuren ströva fritt - men ta hänsyn 
� Eldplatser för grillning (matlagning). Att de toaletter som finns hålls rena. 
� En mer human inställning till båtägare i Lögarängshamnen. Vi har sålt båten eftersom rampen tagits bort. För 

mycket krångel och illa skött på den nya platsen 
� Fina cykelvägar nära mälaren som är upplysta. 
� Fina vandringsleder 
� Flytta vattendraget tillbaka till stan, skapa attraktioner vid hamnen som finns där hela säsongen. Enkla saker 

som är till för alla 
� Frihet från buller och oljud, tillgång till orörd natur 
� Fågelliv 
� Färskvattentillgång längs motionsslingor, framförallt de längre (1 mil och uppåt) 
� Förutsättningen att komma till båtplats är starkt reducerad under Mälarveckorna. Dessutom är området kring 

Lögarängshamnen mycket kraftigt nedskräpat. 
� finns inga 
� frisk luft och vatten 
� Gratis parkering vid hamnen 
� Grillplatserna 
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� Gång- och cykelbanor 
� gör om hamnen, delar av den med småbutiker, fiskebutik, ordna fiskeresor 
� Jag trailar min båt, därför är det viktigt att ramperna inte är blockerade av parkerade bilar, vilket ofta händer. 

Vid Stora Björn har det även legat båtar på land hela sommaren som blockerar parkeringen - skandal 
� Klippor på öarna befriade från ene och tall som sprider sig och som tagit över öarna. 
� Lugn och ro, ingen störande trafik 
� lugn och ro 
� Mer upplysning (reklam) om vad som finns att se och uppleva Mälarnära i Västerås. Kommunen bör ge ut 

reklam med sevärdheter. 
� Mer öppna landskap, mer smultronställen 
� Mera klippöar 
� möjlighet att hyra kanot 
� Plogade skridskovägar på Mälarisen. Från Lillåudden, Ö Mälarstrand, Framnäs till Östra holmen, Elba samt 

Björnön. Dessutom Björnön runt, Östersunds plogade skridskovägar på Storyran är ett föredöme 
� Restauranger och café 
� ren natur, nära till kiosk och buss om man inte har körkort 
� Skulle uppskatta om vi som vill utföra motorsport på isen har en avsatt plats för det 
� Skulle vara bra om "hundbadplatserna" även var mer anpassade för mattar och hussar med barn 
� Som i alla delar av samhället - känna trygghet 
� Stoppa förtätningen av Västerås stad. Bygg inte på Djäkneberget, bygg inget hus på Landstingets mark på 

Hållgatan. Tänk på barnen i området. 
� Toaletter 
� Vattenkvaliteten, tillgång till toaletter och omklädningsmöjligheter 
� Vattenkvaliteten måste förbättras ytterligare 
� Viktigt att det finns några kiosker. 
� Viktigt med båtservice i anslutning till båtplatser, tex sopcontainrar, toaletter, bensin och reservdelsservice 
� Väldigt trevligt med restaurangen vid Öster Mälarstrand. Mycket uppskattat av många 

Finns det andra faktorer som är mycket viktiga för dig? Ange i så fall vilka. 

� Affärer och fik nere vid Mälaren 
� Aktiv restaurang på Elba 
� Att båtuppläggningen blir kvar nära staden 
� Att båtuppläggninsplatserna får vara kvar på befintliga ställen 
� Att den tunga sjöfartens hastighet hålls nere. 
� Att det är lättillgängligt för funktionshindrade, tex rullstolsvänligt 
� Att det finns tillgång till toaletter och handfat med rinnande vatten. Att det finns tillgång till affärer eller 

restauranger 
� Att det kan städas bättre på Björnön och i vattnet 
� Att det är rent. 
� Att det är rent, ej massor av skräp. Soptunnor samt tömning av dessa. Parkeringsmöjligheter, Barnvänligt 
� Att det är välskött, rent och snyggt. Evenemang i närheten av vattnet, tex Mälarveckorna. Västerås ska 

verkligen utnyttja närheten till Mälaren och vattnet. 
� Att inte bli störd alltför mycket av privatflyget 
� Att inte vara tvungen att trängas med folk. Tillgång till fler turbåtar och inte bara Elbafärjan eller 

Silvertärnan. 
� Att man håller rent och fint i naturen 
� Att rampen vid mastkranen öppnas för alla (Lögarängen) eftersom ni byggde igen den som fanns där. Att alla 

ska behöva använda den vid Mälarparken är tragiskt/trångt! 
� Att ytan är tillräckligt stor 
� Att öarna kan hållas öppna och tillgängliga genom röjning och gallring. Att de är rena och städas regelbundet. 

Att Ridön hålls öppen av bete-bebos 
� att båtarna fortsätter att gå till öarna 
� att det finns p-platser som är gratis (Björnön, Joberg, Löga) möjlighet att kunna grilla 
� Att kunna njuta av solnedgången en sen kväll med något att dricka utan att behöva beställa mat eller dylikt. 

Cykelavstånd till flera ställen 
� Bra lekplatser för barn, skulle finnas flera 
� Bra möjligheter att komma ner till vattnet för att strosa 
� Bra, rena toaletter 
� barnvänliga bad med brygga 
� bevarande och utökning av den sjöfartsmiljö som Östra hamnen utgör med turbåtar, Knut Borgs bidrag med 

kulturhistoriska båtar mm 
� Cykelvägarna är fina i Västerås men bilparkering i centrum urdålig. Handlar i ytterområdena istället. 
� café och restaurang 
� Det är väldigt synd att man fällde ner så många träd på Björnön. Det känns så tomt och trist på de områden 

där träden togs bort. 
� Djurlivet, låt djuren ströva fritt - men ta hänsyn 
� Eldplatser för grillning (matlagning). Att de toaletter som finns hålls rena. 
� En mer human inställning till båtägare i Lögarängshamnen. Vi har sålt båten eftersom rampen tagits bort. För 

mycket krångel och illa skött på den nya platsen 
� Fina cykelvägar nära mälaren som är upplysta. 
� Fina vandringsleder 
� Flytta vattendraget tillbaka till stan, skapa attraktioner vid hamnen som finns där hela säsongen. Enkla saker 

som är till för alla 
� Frihet från buller och oljud, tillgång till orörd natur 
� Fågelliv 
� Färskvattentillgång längs motionsslingor, framförallt de längre (1 mil och uppåt) 
� Förutsättningen att komma till båtplats är starkt reducerad under Mälarveckorna. Dessutom är området kring 

Lögarängshamnen mycket kraftigt nedskräpat. 
� finns inga 
� frisk luft och vatten 
� Gratis parkering vid hamnen 
� Grillplatserna 

UNDERLAG -ATTITYDUNDERSÖKNING32



Finns det något du saknar i Västerås skärgård? 

� Affärer
� Allmän tillgänglighet 
� Angelfiske 
� Att båtarna inte går till Björnön 
� Att den skall skötas på rätt sätt, tex röjning av skog kontinuerligt så att ny skog kan växa, den gamla ska 

gallras 
� Att det finns tillgång till toaletter med rinnande vatten och möjlighet att tvätta händerna 
� att staden ska komma närmare vattnet 
� Billigare transport, fler grillplatser 
� Bra badplatser, dålig standard på dem som finns 
� Bro till Östra holmen/Elba 
� Bryggan på Södra Björnön 
� Bryggor för fritidsbåtar med djup >1,5 m 
� Båtliv från andra städer 
� Bättre angörningsplatser. Vassröjning. Gör något bra av Björnöbadet, satsa! Utveckla Ridön med service, 

gärna stugor 
� Bättre bad och båtplats i Gäddeholm 
� Bättre badstränder och renare, det är så skräpigt i vatten och stränderna. Bättre hundbad på Björnön, där 

man badar hundar är bara stora stenar som hunden halkar på. 
� Bättre tillgänglighet för rörelsehindrade - rullstol 
� Bättre tillsyn av sjöpolisen. Hastighetsöverträdelser vid klubbholmar runt Ridön och i Björnösundet. 
� Barnvänliga bad med brygga. Nu blir det bara östra holmen eller Strömsholm. Önskar fler ställen som dessa 
� bord, utlåning av kanot, renare vatten 
� Det saknas ett vandrarhem nära staden och hamnen. Det behövs uthyrning av båtar för fiske i hamnen 
� Egen stuga på någon liten fin ö, gärna också en liten båt så man kan ta sig dit 
� En badplats för hundar med familj 
� En fin badstrand vid Lögarängen. Större och muddrad. 
� Ett klubbhus och möjlighet till bojbana för oss som motionerar på jetski/vattenskoter 
� Fint badvatten, mysig hamn, finns så mycket industrimiljö som stör 
� Fiskrestauranger, café 
� Fler aktiviteter så som volleyboll och andra strand och vattensporter ska kunna vara möjliga för icke 

sportmänniskor (ungefär som minigolf) 
� Fler badplatser 
� Fler bryggor att lägga till båten. Fler papperskorgar. 
� Fler bryggplatser 
� Fler mysiga restauranger och fik 
� Fler möjligheter att gå iland 
� Fler platser att lägga i och ta upp båten på. Som det är nu är det katastrofalt dåligt, enda stället är ju slipen 

vid Ö Mälarstrand! 
� Fler pubar, sommardisco, gång och cykelväg från Öster Mälarstrand till Lögarängen, Drive-in- bio, gym, 

creperia, vinbar spelhall, mogendans 
� Fler tilläggsplatser/bryggor, ökad tillgänglighet på fler öar, tex Aggarön, Ridöarkipelagen 
� Fler turer med Bastö till öarna vintertid. Idag finns ingen trafik under helgerna 
� Flera kiosker, glasstånd, restauranger och ev. små affärer (butiker) 
� Flera sjökrogar där man kan äta mat 
� Fräschare toaletter där sådana finns ihop med bad. 
� finns inga 
� fler kiosker och restauranger 
� information om aktiviteter, serviceutbud 
� Information om öar och hur man tar sig dit. Vad finns att göra? 
� Komma närmare vattnet för fiske, sola, bada, fika, äta 
� Kvällsöppna caféer och restauranger 
� kräftor 
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� Lite drag i gästhamnen, som i Kalmar 
� Lättare och fler turer till öarna i skärgården 
� McDonalds. 
� Mer bryggor varifrån man kan fiska 
� Mer plogade isytor för långfärdsskridskor 
� Mer satsning för rörligt friluftsliv på öarna 
� Mera allmänna aktivteter, som att hyra jet-ski, bananbåt och andra roliga aktiviteter. Bättre badstränder 
� Möjlighet att bygga mindre (små) fritidshus på relativt små tomter. Området ska vara planerat för att varje 

tomt med byggnad i framtiden lam anpassas till permanent boende 
� Möjlighet att ta båten in i centrum via Svartån 
� minikryssningar som utflyktspaket, marknadsföring av dessa ovan av Västmannaturism där "Västerås 

turistbyrå" ingår som en del 
� Någon som kollar hur fort de kör med båtarna - vattenskotrarna i Hällagrundet 
� Rent vatten 
� Restauranger och café 
� restauranger 
� riktig strand 
� Slyröjda sjöar, öppna upp dem mer 
� Stora breda bryggor längs vissa öar typ som dom har på västkusten. Kommunal kommunikation till flera öar, 

för trångt på Östra holmen 
� Stränderna på tex Östra holmen växer igen. Jag har själv med mig kniv och har hållit flera stränder vassfria. 

[---] 
� Serviceutbudet lite skralt. Skulle vilja att man skulle kunna köpa öl, cider, vin och annat på fler ställen. Det 

finns många ställen som är så vackra 
� strömming
� Taxibåt
� Tömningsstationer för båttoaletter 
� tillgång till fler öar med turbåt 
� tillgång till flera toaletter 
� turister, hitta på något för att locka hit dem, som det är nu töms ju Västerås på sommaren 
� uteliv, bar/krog 
� Vattennära promenadstråk, utan hus som står i vägen 
� vatten och service för att kunna rengöra fritidsbåtarna på de kommunala uppläggningsplatserna 
� Öarna skulle fram i turistbroschyrerna! Men rättvända kartor! Norr åt norr! 

Finns det något du saknar i Västerås skärgård? 

� Affärer
� Allmän tillgänglighet 
� Angelfiske 
� Att båtarna inte går till Björnön 
� Att den skall skötas på rätt sätt, tex röjning av skog kontinuerligt så att ny skog kan växa, den gamla ska 

gallras 
� Att det finns tillgång till toaletter med rinnande vatten och möjlighet att tvätta händerna 
� att staden ska komma närmare vattnet 
� Billigare transport, fler grillplatser 
� Bra badplatser, dålig standard på dem som finns 
� Bro till Östra holmen/Elba 
� Bryggan på Södra Björnön 
� Bryggor för fritidsbåtar med djup >1,5 m 
� Båtliv från andra städer 
� Bättre angörningsplatser. Vassröjning. Gör något bra av Björnöbadet, satsa! Utveckla Ridön med service, 

gärna stugor 
� Bättre bad och båtplats i Gäddeholm 
� Bättre badstränder och renare, det är så skräpigt i vatten och stränderna. Bättre hundbad på Björnön, där 

man badar hundar är bara stora stenar som hunden halkar på. 
� Bättre tillgänglighet för rörelsehindrade - rullstol 
� Bättre tillsyn av sjöpolisen. Hastighetsöverträdelser vid klubbholmar runt Ridön och i Björnösundet. 
� Barnvänliga bad med brygga. Nu blir det bara östra holmen eller Strömsholm. Önskar fler ställen som dessa 
� bord, utlåning av kanot, renare vatten 
� Det saknas ett vandrarhem nära staden och hamnen. Det behövs uthyrning av båtar för fiske i hamnen 
� Egen stuga på någon liten fin ö, gärna också en liten båt så man kan ta sig dit 
� En badplats för hundar med familj 
� En fin badstrand vid Lögarängen. Större och muddrad. 
� Ett klubbhus och möjlighet till bojbana för oss som motionerar på jetski/vattenskoter 
� Fint badvatten, mysig hamn, finns så mycket industrimiljö som stör 
� Fiskrestauranger, café 
� Fler aktiviteter så som volleyboll och andra strand och vattensporter ska kunna vara möjliga för icke 

sportmänniskor (ungefär som minigolf) 
� Fler badplatser 
� Fler bryggor att lägga till båten. Fler papperskorgar. 
� Fler bryggplatser 
� Fler mysiga restauranger och fik 
� Fler möjligheter att gå iland 
� Fler platser att lägga i och ta upp båten på. Som det är nu är det katastrofalt dåligt, enda stället är ju slipen 

vid Ö Mälarstrand! 
� Fler pubar, sommardisco, gång och cykelväg från Öster Mälarstrand till Lögarängen, Drive-in- bio, gym, 

creperia, vinbar spelhall, mogendans 
� Fler tilläggsplatser/bryggor, ökad tillgänglighet på fler öar, tex Aggarön, Ridöarkipelagen 
� Fler turer med Bastö till öarna vintertid. Idag finns ingen trafik under helgerna 
� Flera kiosker, glasstånd, restauranger och ev. små affärer (butiker) 
� Flera sjökrogar där man kan äta mat 
� Fräschare toaletter där sådana finns ihop med bad. 
� finns inga 
� fler kiosker och restauranger 
� information om aktiviteter, serviceutbud 
� Information om öar och hur man tar sig dit. Vad finns att göra? 
� Komma närmare vattnet för fiske, sola, bada, fika, äta 
� Kvällsöppna caféer och restauranger 
� kräftor 
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Vilken är din inställning till en ökad turism i Västerås skärgård? 

 Antal Andel %
Mycket positiv 175 39,1
Ganska positiv 155 34,6
Varken eller 77 17,2
Ganska negativ 12 2,7
Mycket negativ 2 0,4
Vet inte 20 4,5
Ej svar 7 1,6
Summa 448 100

Vilken är din inställning till en ökad turism i Västerås skärgård?
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� Lite drag i gästhamnen, som i Kalmar 
� Lättare och fler turer till öarna i skärgården 
� McDonalds. 
� Mer bryggor varifrån man kan fiska 
� Mer plogade isytor för långfärdsskridskor 
� Mer satsning för rörligt friluftsliv på öarna 
� Mera allmänna aktivteter, som att hyra jet-ski, bananbåt och andra roliga aktiviteter. Bättre badstränder 
� Möjlighet att bygga mindre (små) fritidshus på relativt små tomter. Området ska vara planerat för att varje 

tomt med byggnad i framtiden lam anpassas till permanent boende 
� Möjlighet att ta båten in i centrum via Svartån 
� minikryssningar som utflyktspaket, marknadsföring av dessa ovan av Västmannaturism där "Västerås 

turistbyrå" ingår som en del 
� Någon som kollar hur fort de kör med båtarna - vattenskotrarna i Hällagrundet 
� Rent vatten 
� Restauranger och café 
� restauranger 
� riktig strand 
� Slyröjda sjöar, öppna upp dem mer 
� Stora breda bryggor längs vissa öar typ som dom har på västkusten. Kommunal kommunikation till flera öar, 

för trångt på Östra holmen 
� Stränderna på tex Östra holmen växer igen. Jag har själv med mig kniv och har hållit flera stränder vassfria. 

[---] 
� Serviceutbudet lite skralt. Skulle vilja att man skulle kunna köpa öl, cider, vin och annat på fler ställen. Det 

finns många ställen som är så vackra 
� strömming
� Taxibåt
� Tömningsstationer för båttoaletter 
� tillgång till fler öar med turbåt 
� tillgång till flera toaletter 
� turister, hitta på något för att locka hit dem, som det är nu töms ju Västerås på sommaren 
� uteliv, bar/krog 
� Vattennära promenadstråk, utan hus som står i vägen 
� vatten och service för att kunna rengöra fritidsbåtarna på de kommunala uppläggningsplatserna 
� Öarna skulle fram i turistbroschyrerna! Men rättvända kartor! Norr åt norr! 
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Båtliv
Sträckta segel ut på fjärdarna är sinnebilden för 
sommar men också för Västerås skärgård och 
Mälarstaden Västerås. Staden kännetecknas 
av ett intensivt båtliv. Båtklubbarna har samlat 
båtintresserade och den äldsta båtklubben VSS 
bildades redan 1883.
Vid Svartån fanns de första båtbryggorna. Successivt 
har hamnarna byggts ut och idag har vi kommunala 
fritidsbåtshamnar vid Lögarängen, Gamla 
Kraftverkshamnen, Mälarparken och Tegeludden. 
Totalt fanns 2006 3098 st kommunala båtplatser för 
uthyrning varav 2933 var uthyrda. 

Båtklubbarna och deras klubbholmar
I Västerås finns 6 båtklubbar som har klubbholmar 
ute i skärgården. Dessutom finns båtklubbar 
på sörmlandssidan som har klubbholmar inom 
Västerås skärgård.
(utdrag ur båtklubbarnas hemsidor)

BK Wega

BK Wega är en av Mälarens största båtklubbar med ca. 
500 medlemmar. Den bildades 1932 och är en blandad 
klubb för både segel- och motorbåtsinnehavare.

Stora Granskär är BK Wegas klubbholme belägen 
nordost i Ridö-Sundbyholmsarkipelagens naturreservat 
i Ridöfjärdens sydöstra del. Hamnen tar emot cirka 50 
stycken båtar. Under större evenemang på ön gäller det 
att komma i tid då ön är populär. På klubbholmen finns 
flera möjligheter till olika aktiviteter för hela familjen. 
Du kan bada, bada bastu, grilla och kanske vara med 
på knytis en varm skön kväll.

Västerås motorbåtsklubb  WMBK 

Västerås motorbåtsklubb bildades 1919 och har i dag 
ca 200 medlemmar. Klubbens huvudändamål var att 
inom Västerås med omnejd främja motorbåtsportens 
utveckling
Strömskär klubbholmen
Under de första åren arbetade man inom klubben 
med att försöka hitta en lämplig klubbholme i 
Mälararkipelagen. Många förslag utreddes bland 
annat St.Skärplingen, Lindskär, Granskär, Kurö, 
Tallskär, Vretbo mfl. Klubben köpte så småningom 
ett sommarhus på Strömskär samt tecknade ett 
arrendekontrakt på hela ön 1928. 1968 friköptes ön 
av Strömskärs ekonomiska förening med avsikt att 
säkerställa marken för fortsatt verksamhet, dels för 

UNDERLAG -BÅTLIV36



klubben och dels för båtfolk som har hyrt en markbit 
på vilken de har uppfört fritidshus. 
På ön finns ett större klubbhus och bostad för 
vaktmästaren. På ön finns också ca 75 fritidshus
Den nuvarande bryggan, som har plats för ca 80 båtar, 
byggdes år1963
Västerås motorbåtklubb är också ägare till 
bensinstationen för båtar i Lögarängshamnen.

Båtsportklubben Lögarängen BSL

BSL bildades 1960 och har nu drygt 400 
familjemedlemskap.
I Torpviken på Ridöns södra del finns BSLs 
klubbhamn. Den är nyligen tillbyggd för att ge 
medlemmarna bättre och mer bryggplats. På området 
finns klubbstuga och iordningställda vistelseytor med 
lekplats och grillplats. På området finns också bastu.

Westerås segelsällskap VSS

Westerås Segelsällskap, som är en av Sveriges äldsta 
båtklubbar, bildades 1883. Sällskapets ändamål är, 
såsom det formulerades i stadgarnas första paragraf, 
att genom årligen, återkommande kappseglingar och 
eskaderseglingar befordra konsten att hantera för 
lustsegling avsedda fartyg, att åt dess medlemmar 
genom samseglingar bereda gemensamma nöjen och 
angenäma förströelser samt att väcka och underhålla 
hågen för det uppfriskande sjölivet.
Klubben har idag c:a 200 betalande medlemmar eller 
medlemspar samt ett 40-tal juniorer.

1913 diskuterades anskaffning av småbåtar för 

ungdomar samt tillsattes en kommitté för att utreda 
anskaffningen av ett klubbhus för WSS. Något eget 
klubbhus hade sällskapet ännu ej utan den naturliga 
träffpunkten var, av eskaderseglingsreglementet att 
döma, restaurangen på Elba. Klubbhuskommittén 
avgav, efter flera års arbete, förslag om att en stuga på 
Aggarön skulle hyra av WSS. Beslut härom fattades 
den 29 september 1915 och stugan på Aggarön kom att 
användas som WSS’ klubbhus fram till 1921. Stugan 
låg i viken ”Juthällen” strax söder om St Aggarö fyr 
på dagens sjökort.Stugan på Aggarön var dock endast 
en temporär lösning och klubbhusfrågan dryftades 
åtskilliga gånger men ekonomin tillät ännu ej bygge av 
ett eget hus. År 1922 kunde emellertid drömmen om 
ett eget klubbhus förverkligas och den 17 juni det året 
invigdes det av ett antal WSS: are byggda klubbhuset 
på Rybergs Holme sydväst om Almö Lindö. De svåra 
hamnförhållandena på Rybergs Holme klagades det 
allt mer över och år 1936 fick styrelsen i uppdrag att 
försälja klubbhuset samt undersöka möjligheterna att 
bygga ett nytt på en bättre lämpad plats. Valet föll på 
Kedjeön. Som klubben arrenderar ännu idag. Ett val 
som väl ingen idag lär ångra! 
Under Malte Åkesons ledning uppfördes så ett 
klubbhus på Kedjeön vilket kunde invigas med en 
kräftsupé för 125 personer lördagen den 4 september 
1937. 
Kedjeön, belägen i Ridöarkipelagen i Västra Mälaren, 
där det förutom ett anrikt klubbhus, som uppfördes 
1941 efter att det första brunnit ned, finns ett par 
småstugor för övernattning och juniorverksamhet, 
samt en fin bastu. 

Segelsällskapet Aros - SSA

Sällskapet bildades 28 augusti 1906 på Folkets 
Hus, Blåsbogatan som en utbrytning ur Westerås 
segelsällskap. 
År 1944 tillkom Arosvarvet. Det bestod av en av 
Aseas gamla modellbodar, som inköpts och flyttades 
till Hyttan d.v.s nuvarande Lögarängen. Redan 1947 
hade 16 båtar byggts där. Nybyggnadstakten var hög 
ända in på 1960-talet, då varvet i samband med badets 
iordningställande flyttades till Notudden och kom 
under båtklubbarnas gemensamma förvaltning
Rågsäcken klubbholme
Säfholmen och Skotterön på Granfjärden blev 
sällskapets första klubbholmar. Men redan 1929 
fick man arrendera Rågsäcken utanför Björnön av 
Geddeholm fideikommiss. Under 1930-talet byggdes 
klubbhuset som efter tillbyggnad under 1940-
talet länge var Mälarens största näst Stockholms 
segelsällskaps Rastaholm. Huset byggdes av 
medlemmarna själva. Det har fortfarande stor 
betydelse som centrum för tävlings- och social 
verksamhet. I det stora klubbhuset finns en festsal, 
kök, dagrum och möjlighet till övernattning. På norra 
delen av ön finns en vedeldad bastu som utnyttjas 
flitigt. Flera grillplatser är iordninggjorda som får 
disponeras fritt. 
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Båtsportklubben Sextanten 

Hösten 1968 registrerades BSK sextanten som den 
sjätte båtklubben i Västerås, därav namnet Sextanten. 
Den första vimpeln dominerades av en stor sexa. Att 
det var motorbåtar det handlade om i början framgår 
av namnet båtsport. Idag består Sextanten av både 
segel- och motorbåtar. Symbolen betyder också att alla 
båttyper är välkomna att segla under vår vimpel. 
Klubbens målsättning är att stimulera friluftsliv på 
sjön samt medverka till utveckling av båtsport med 
beaktande av de höga miljökrav som kännetecknas av 
god marin kompetens. 

De första åren saknades klubbholme. Träffpunkten 
var Getskär eller Tallskär. Så småningom bestämde 
sig medlemmarna för att bygga en klubbstuga på 
Stora Krogen. Under tiden hade klubben hittat 
kontorsbaracker som skulle rivas. Kontorsbarackerna 
som numera utgör klubbhuset ägdes av Bergtrans 
Spedition, vilka hade sina kontorslokaler i dessa 
baracker. År 1972 fraktades barackerna ut till ön och 
byggdes upp. 
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JKV

Jollekappseglarna Västerås (JKV) sysslar, 
precis som namnet säger, med jollekappsegling. 
Verksamheten riktar sig i första hand till 
ungdomar men även vuxna seglare är välkomna. 
Ungdomsseglingen innebär en del engagemang 
av föräldrar och vi har därför många familjer som 
JKV förfogar över ett mycket fint och 
ändamålsenligt klubbområde med klubbhus på 

Öster Mälarstrand i Västerås. Klubben har ca 20 
Optimistjollar som kan disponeras av seglare som 
inte har egen jolle. Klubben har även 2 moderna 
tvåmansbåtar, C55, som lämpar sig för seglare 
från 14 år och uppåt

KFUM-KFUK

KFUK-KFUM är en av Västerås största 
ungdomsföreningar med bland annat 
scouting, jollesegling och windsurfing,Vi 
finns huvudsakligen på Lövudden vid 
Johannisberg. Här vid Mälarens strand finns 
också friluftsgård, konferenscenter, restaurang, 
kapell, hotell, vandrarhem, badplats, motionsspår, 
kanotuthyrning mm. 


