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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 ut-
vecklas? Vilka aktiviteter finns idag och finns det möjligheter för fler i framtiden? 
Genom diskussionerna på denna träff, övriga synpunkter som kommit in samt plats-
besök 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 följan-
de frågor:

1) Vad är huvudsyftet med din förening?
2) Vad finns för aktiviteter i din förening?
3) Markera aktiviteter på kartan 
 - Vad fungerar bra?
 - Vad fungerar mindre bra? 
 - Förslag på förbättringar i befintliga område?
4) Förslag på nya områden (markera på kartan)
5) 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



Kojbygge, 
ugglespaning

Kajak/Kanot

Kajak/Kanot

Naturkunskap, 
vårtecken,
ut�ykt, 
sevärdhet

Promenad, 
kojbygge

Promenad, 
lek

Fågelskådning

Bad, 
issegling,
isjakt, 
kajak/kanot,
skridsko

Issegling,
isjakt,
båt

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

Is�ske

Startplats 
kajak/kanot

Pingis, 
Fotboll

Motionsspår
Utegym

KSK fotboll

Fritidsgård

Golf,
skidspår

Bad, 
issegling, 
isjakt,
utsikt

Lek,
(bollspel), 
öppen yta

Lek

Lek

Bad,
Grillplats

Båt Båt

Båt

Båt

Båt Båt

Båt

Båt

Förskola

Båt

Båt

Grillplats 
scouterna

Valborg, övernattning scouterna
Fornborg

Hundskola

Ispromenad

Karta - Aktiviteter och Stråk
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Röjning

Farlig övergång

Utveckla för kanot/jolle?

Jolleramp?

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

Året runt dass

Året runt dass

Se över tra�ksäkerheten

Cykelbana/trottoar

Cykelbana/trottoar

Ny avfart

Allaktivitetshus

Parkeringsproblem

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

Gör den tillfälliga 
parkeringen som fanns 
vid broreparationen 
permanent

Karta - Önskemål/Idéer
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