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Remissyttrande, motioner om att utveckla och gynna 
båtlivet i Lindesberg KS 2021/156-4, 2021/147-4 

 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande motioner om att 

utveckla och gynna båtlivet i Lindesberg.  

 

Beskrivning av ärendet 
Motion har inkommit från KD och M i Lindesberg. Kommunen önskar nu förbundets 

yttrande.  

”Det finns många i Lindesberg med omnejd som har båt, och till förhållande till antal 

båtar finns det för få bryggplatser runt om Lindesjön och för dåligt skyltade för att 

kunna lägga till för att handla, spela minigolf, restaurangbesök eller köpa glass m.m. 

Föra att leva upp till epitetet sjöstaden behövs tillskapas fler gästbryggor i Lindesjön, 

Bottenån, Råsvalen och Storån och som skyltas väl och att det sätts en maxtid så att fler 

båtgäster kan förankra. 

Vattendjupet vid Bottensåns utlopp och vid strandpromenaden behövs ses över så att 

inte båtar går på grund.” 

 
Förslag till yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförbundet är positiva till att 

fortsätta att utveckla kommunen genom att utreda platser för tillkommande gästbryggor 

samt att se över förutsättningarna för båttrafiken och att utvecklingen går i linje med 

antagna dokument. 

För att komma vidare föreslås att kommunen beslutar om att genomföra en förstudie 

samt att avsätta medel för detta. Därefter kan en arbetsgrupp av berörda tjänstepersoner 

ta fram förslag på platser utifrån antagna dokument som Bryggprogrammet samt 

kostnadsuppskattningar.  

 

För ärendet aktuella handlingar 
Motioner från Lindesbergs kommun 

 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen          Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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Motion till Kommunfullmäktige UTVECKLA OCH GYNNA 

BÅTLIVET I LINDESBERG 

I Lindesberg finns det många båtägare; i tätorten, längs Bottenån och i Råsvalen. 

Tyvärr finns det dåligt med gästbryggor, endast tre i Lindesjön som dessutom är 

dåligt skyltade och svåra att upptäcka. Det skulle behövas många fler kanske ett 

20-tal platser där båtägare skulle kunna lägga till för att besöka varandra, handla, 

göra restaurangbesök, spela minigolf eller köpa glass. 

Man skulle till exempel kunna göra Kyrkbryggan till en gästbrygga för flera båtar. Vid 

Fingerboäng behövs platser för att kunna tanka och komma till minigolfbanan. Mellan 

Gröna bron och Lindesberg Arena finns det gott om ledig strand för platser så man 

kan nå centrum enkelt. Nedanför Hemköp vid ”tvättbryggan”. Vi vill också att man 

skall kunna förtöja båtar i Storå centrum för att kunna angöra och handla även där. 

Det är också viktigt att gästplatserna skyltas väl samt att det sätts en maxtid så att 

man inte kan stå där under lång tid och blockera för nya gäster som vill angöra. 

Förslagsvis 3 timmar. 

Lindesjön har dessutom blivit extremt grund på vissa ställen nära stränder och vid 

Bottenåns utlopp i sjön så det är nästan omöjligt för lite större båtar att riskfritt ta sig 

ut. En översyn av vattendjupet är nödvändig om vi vill ha ett levande båtliv på 

Lindesjön. 

Förutom att det skulle bli större möjligheter för båtägare om motionen förverkligades 

så skulle detta gynna folklivet och handeln i runt Lindesjön och Råsvalen. 

 

Vi Moderater vill… 

- att det tillskapas fler gästbryggor i Lindesjön, Bottenån, Råsvalen och Storån 

- att vattendjupet vid Bottenåns utlopp och vid Strandpromenaden ses över så 

båtar inte går på grund 

 

För Moderaterna i Lindesberg, 04-05-2021 

 

Lillemor Bodman  Pär-Ove Lindqvist 
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Lämna motion, interpellation eller enkel fråga till kommunfullmäktige

1. Lämna motion, interpellation eller enkel enkel fråga till kommunfullmäktige

Ange vad du vill lämna in
Här anger du om det är en motion, interpellation eller enkel fråga som du vill lämna in. Du kan endast lämna in ett ärende per e-
tjänst.

Motion

Här skriver du din motion
Motion från KD
Angående båtplatser och gästbryggor i Lindesjön.
Lindesberg kallar sig sjöstaden.
Det finns många i Lindesberg med omnejd som har båt. I förhållande till antal båtar finns det alltför få bryggplatser runt om 
Lindesjön för att möta upp behovet och i realiteten leva upp till epitetet sjöstaden.
Förra sommaren så stod ett 60 tal båtägare i kö för att få en båtplats i Lindesjön.
Nu när Gröna bron ska tas bort föreslår KD att man undersöker möjligheten att förlänga Libos bryggor för att bättre möta upp 
behovet av båtplatser. Ett ökat antal båtplatser på båda sidor om ån för uthyrning skulle utgöra en mer samlad båthamn/marina.
KD föreslår vidare att en förfrågan ställs till den befintliga båtklubben i Lindesberg om intresse finns från deras håll att anlägga en 
brygga vid platsen.
KD föreslår också att tillgången på gästbryggor också bör ses över.
En vacker sommardag befinner sig många båtar ute på Lindesjön.
Idag finns ett fåtal platser där man kan gå iland på för att t.ex. äta eller att göra ärenden på stan.
De få platserna som finns är inte tillräckligt tydligt utmärkta och är för få till antalet.
Med utgångspunkt i ovan förslag skulle Lindesberg bättre leva upp till epitetet sjöstaden.
. ..
Kristdemokraterna i Lindesberg 2021-05-25
Markus Lundin /// Margareta Andergard

Här kan du bifoga filer
    (67 KB)Båtplatser i Linde sjön.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Ange dina kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter
Du måste vara ledamot eller tjänstgörande ersättare för att kunna lämna in en motion, interpellation eller enkel fråga. 
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Motion från KD 
Angående båtplatser och gästbryggor i Lindesjön. 

 

Lindesberg kallar sig sjöstaden. 

Det finns många i Lindesberg med omnejd som har båt. I förhållande till 

antal båtar finns det alltför få bryggplatser runt om Lindesjön för att möta 

upp behovet och i realiteten leva upp till epitetet sjöstaden.  

 

Förra sommaren så stod ett 60 tal båtägare i kö för att få en båtplats i 

Lindesjön. 

 

Nu när Gröna bron ska tas bort föreslår KD att man undersöker 

möjligheten att förlänga Libos bryggor för att bättre möta upp behovet av 

båtplatser. Ett ökat antal båtplatser på båda sidor om ån för uthyrning 

skulle utgöra en mer samlad båthamn/marina. 

 

KD föreslår vidare att en förfrågan ställs till den befintliga båtklubben i 

Lindesberg om intresse finns från deras håll att anlägga en brygga vid 

platsen. 

 

KD föreslår också att tillgången på gästbryggor också bör ses över. 

En vacker sommardag befinner sig många båtar ute på Lindesjön.  

Idag finns ett fåtal platser där man kan gå iland på för att t.ex. äta eller att 

göra ärenden på stan. 

De få platserna som finns är inte tillräckligt tydligt utmärkta och är för få 

till antalet.  

 

Med utgångspunkt i ovan förslag skulle Lindesberg bättre leva upp till 

epitetet sjöstaden.  

 

 
Kristdemokraterna i Lindesberg  2021-05-25  

…………………………………….       ………………………………….. 

Markus Lundin                                        Margareta Andergard 

 




