
Västanfors Båtklubb 
 

________________________________________________________________ 
Här finns vi:  

Position: N59° 59’ O 15°49’ 

Område: Mälaren, Hjälmaren och Strömsholms Kanal 

Sjökort: 1132    

  Hemsida: www. Vastaforsbatklubb.se 

 

Vi har nu stängt gånggrinden tidigare än beräknat  

pga. mycket spring av personer som saknar kopplingar till klubben. 
 

 

Vi har även när grindarna varit låsta haft intrångsförsök av personer som på dålig engelska 

eller bruten svenska försöker förmå medlemmar att släppa in dom så att dom får ”titta”.  

Man har varit väldigt oförskämd då man inte blivit insläppt, hånflinat och gjort diverse 

tecken. Bilarna har i en del fall varit utlandsregistrerade och andra fall falskskyltade med 

svenska reg. skyltar, då vi kontrollerat reg. nummer via transportstyrelsens internettjänst 

stämmer inte fordonet med registeruppgifterna.  

 

Vi har även haft tillbud där man följt efter medlemmars bilar in på området och sedan bråkat 

med medlemmar om att bli utsläppta igen. 

 

Man har även vid något tillfälle då man kommit in tagit kort ev. filmat inne på området.  

 

Så vi sätter upp lite regler för in och utpassering. 

 

1. Släpp inte in någon du inte känner genom gånggrinden för de som har rätt att vara på 

området har egen tagg. 

2. Stanna och kontrollera att grinden stänger bakom din bil vid in/utpassering även om 

du ser att någon vill åka in, om dom skall in har dom egen tagg som dom kan använda. 

3. Släpp inte in okända bilar som ev. hakar på bakom dig vid inpassering genom 

körgrinden, stanna då ca en halv meter innanför grinden så att du ser att den stänger 

bakom din bil. 

4. Ser du något som inte ser normalt ut ring polisen 114 14 eller 112, polisen i Fagersta 

har egen tagg för att kunna ta sig in på området så du behöver inte öppna för dom utan 

du kan för din egen säkerhet vänta inne i klubbhuset. 

 

Enligt polisen och larmtjänst har vi kommit in i en tid då stölderna av båtar, motorer och 

utrustning tar fart igen, detta då båtarna börjar komma upp på land och står obevakade 

dessutom kanske man inte har hunnit tagit bort all stöldbegärlig egendom.  

 

Om något verkar konstigt meddela styrelsen omgående, per telefon eller mail. 


