
Snabbrapport
Båtbottentvätt i Kraftverkshamnen
Totala antalet respondenter: 100

1. Jag definierar mig som...

Antal svar: 100

n Procent

Kvinna 8 8,0%

Man 90 90,0%

Annat 1 1,0%

Vill ej ange 1 1,0%

Svar ges i tillagda textfältens

Alternativets namn Text

2. Är du båtägare?

Antal svar: 100

n Procent

Ja 98 98,0%

Nej 2 2,0%

Vet ej 0 0,0%
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3. Har du båtplats i Västerås stad?

Antal svar: 99

n Procent

Ja 94 95,0%

Nej, ange var 4 4,0%

Vet ej 1 1,0%

Svar ges i tillagda textfältens

Alternativets namn Text

Nej, ange var Fågelvik

Nej, ange var Vinterplats annars egen brygga

Nej, ange var På släp

Nej, ange var Enhagen

4. Är din båt för tillfället målad med giftig båtbottenfärg?

Antal svar: 100

n Procent

Ja 4 4,0%

Nej 87 87,0%

Vet ej 9 9,0%
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Nej, ange var
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5. Är du medveten om att Västerås Stad erbjuder mätning med XRF-scanner så att du kan få reda på om din båt är målad med giftig båtbottenfärg?

Antal svar: 100

n Procent

Ja 64 64,0%

Nej 35 35,0%

Vet ej 1 1,0%

6. Skulle du vilja mäta med XRF-scanner för att få reda på om din båt är målad med giftig båtbottenfärg?

Antal svar: 99

n Procent

Ja 17 17,2%

Nej 9 9,1%

Vet ej 11 11,1%

Min båt är inte målad med giftig båtbottenfärg 46 46,5%

Min båt har redan blivit undersökt med XRF-scanner 16 16,1%
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7. Var du tidigare medveten om att Västerås Stad har anlagt en båtbottentvätt i Kraftverkshamnen?

Antal svar: 100

n Procent

Ja 82 82,0%

Nej 17 17,0%

Vet ej 1 1,0%

8. Hur har du fått information om att det finns en båtbottentvätt i Kraftverkshamnen?

Antal svar: 61

Svar

Minns inte - var ju över ett år sedan.

Låg på samma brygga som vi har båten.

Vänner och massmedia

Hemsida och radio

Via media

Bekanta

info mejl från Västerås stad

På hemsidan

Västerås stad

Er hemsida

Facebook ?

Via hemsidan.

Via båtklubben Ssa

Via en god vän.

Tidningen andra båtägare

Kommunens hemsida

Via ordf. Aros från båtrådet

Vlt

Sett tvätten i verkligheten och via kommunens hemsida

Har båten där.

Sett den irl

Via båtklubben

Sett den. Ingen information på annat sätt!

Har sett den.

Båtplats i närheten

På nätet

Genom SSAros klubbmedlemmar

Sökt reda på själv

Nej inte från Kommun

Ja

Nej

Vet ej
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Svar

X

Nej

Via bekant.

Har tidigare varit aktiv som VD för VFB och har fått information löpande.

Hemsidan

Djungeltrumman, rykten mm

sett den

En kompis har tvättat där och båten blev bara halvtvättad.verkar inte fungera Så åker inte dit bortkastade pengar

Läst i meddelande från Västerås stad i samband med att man införde de nya rutinerna för elplatser vid bryggorna.

Jag sett den på plats

Mail

Bor i närheten.

Media

Ja !

Möten och nätet

Webbsida

båtgrannar

Via båtklubbarna

X

Båtvänner

Vlt

Hittade den på en promenad

Vi vänner

Sett den

Genom facebook, där folk klagade på tvätten

Genom tidningen att det inte var personal där och inte öppet

Kommer inte ihåg

Rykten

Båtsamverkan

Kommer ej ihåg. Tror tidningen

Sett den

Minns inte hur.



9. Var du tidigare medveten om att det fanns ett problem med utsläpp från giftiga båtbottenfärger i Mälaren?

Antal svar: 100

n Procent

Ja 83 83,0%

Nej 13 13,0%

Vet ej 4 4,0%

10. Hur har fått information om problematiken med giftiga båtbottenfärger?

Antal svar: 57

Svar

I alla båttidningar och båtgrupper på FB

VIa VFBAB.

Vänner och massmedia

Media och eget intresse

I media

Sunt förnuft & media

common sense

Media

Massmedia

Båttidningar

Via hemsidan

Ja

Via VLT.

Läst på

Via konsultuppdrag 2008 ang. Lövudden

Tidskrifter

Varit aktiv i båtklubbar och med stort intresse följt vad fackpressen skrivit inom området

Båttidningar

I samband med höstkroken????

Media

Olika sociala medier.

Internet

Pressen

I press och på nätet

Följt information i båttidningar, radio lokaltidning

Vid bokning av upptagning båt, när köper bottenfärger, forum på nätet mm mm

Ja

X

Nej

Ja

Nej

Vet ej
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Svar

Media

Yrkesmässigt via Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen

Det är en högst levande fråga inom Svenska seglarförbundet

media

anlänt känt

Genom vanligt sunt förnuft

Läst i tidningar

Båtklubben

Läst och hört

Media

Ja

Media

Möten

Varenda båttidning har pratat om detta i flera år.

tidningar

Läst på nätet på olika sidor

Det har skrivits spaltmeter om detta i alla båttidningar mm.

Båttidningar mm.

Vlt

Media, båtklubb

Ja

Läst

Media

Lokala tidningar ock båtklubb

SXK

Via olika forum på socialmedia, via min båtklubb etc

Media

Media

11. Kommer du att använda båtbottentvätten som Västerås Stad har anlagt i Kraftverkshamnen?

Antal svar: 100

n Procent

Ja 30 30,0%

Nej 33 33,0%

Vet ej 37 37,0%

12. Förklara gärna varför

Ja

Nej

Vet ej
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Antal svar: 57

Svar

Har inga större problem med smutsigt skrov.

Har ej längre båt. Kanske i framtiden.

Min båt är för stor

Vet ännu inte hur det 'växer' i Mälaren - nybliven (nov -10) .

För liten för min båt

för dyr

Jag har egen tvättmöjlighet

Beväxningen på botten stör inte mig

Inget behov

Va där och kika men blev väldigt osäker på hur allt fungerade o informationen var inte den tydligaste. Skulle det funka o tvätta min styrpulpetbår på 4,5m? Sen så skulle jag gärna se att ni anlägger
bättre möjligheter att tvätta av båten men en högtryckstvätt! Likt självtvättarna som finns för bilar.

För dyrt, osäkert om borstar skadar båt och gelcoat och ingen möjlighet att se resultatet.

Tycker inte beläggningen utgör ett problem

För krångligt med betalningen, borde gå att swisha eller att använda kort på ett enkelt sätt. Dessutom är det alldeles för dyrt, 100 kr räcker tycker jag.

Det går inte med min båt då den har kopparplåt spikad

Priset låg mera rätt första året än nu.

Har sänk-köl och s-drev - känner mig inte trygg med att tvätten klarar det.

Tar upp den och bottentvättar själv på spolplatta

Osöker på hur man gör

Det beror på vilket priset är.

Finns ingen information på plats om hur man skall gå tillväga för att använda/boka tid! Saknas kontaktuppgifter på plats

Den klarar inte av att tvätta rent segelbåt med den skrovform som min båt har.

Beroende på hur bra den fungerar och pris.

Lat

Har sett exempel på att det verkar svårt att få segelbåtar effektivt tvättade. Priset motiverar inte till frekvent tvättning.

Har vingköl på min båt vilket jag fått information om att tvätten inte klarar. Hade gärna använt den annars.

Jag är en av få som använt tvätten en par ggr både i år och förra året. Kostar samma som lyfta för tvätt på flera ställen, blir då klart bättre inför tävling vid lyft medans tvätten duger som underhållstvätt
så osäker på användning framöver när det är samma pris.

Det är viktigt att få garanti på att det fungerar och blir bra för att man ska lägga pengarna på hårtvätt.

Passar den för segelbåtar?

Just nu föredrar jag att ta upp båten på VFB:s sjösättningsvagn på Lövudden två gånger per säsong.

Finns ingen info om den,, varken i mälarparken eller lögarängen,, vilka storlekar tar den ?

Har provat några gånger. För dyrt och den tvättar för dåligt. Har segelbåt. Kommer att ta upp på Lövudden i stället och göra rent med högtryck. Det är synd, har båten på samma bygga som tvätten.

Just nu är det för dyrt, jag tar hellre besväret med att simma runt båten

Pris och funktion är avgörande.

tar hellre upp båten och spolar av då jag ser att det blir bra vilket är tveksamt i bottentvätten.

osäkert om den fungerar på en segelbåt

Vet ej om det kommer att behövas.

Den är oduglig

Upplever fortfarande det som krångligt att använda den.

Tvätten klarar inte en båt med två raka propelleraxlar trots att det är en vanlig båttyp.

Känner inget behov

För lite påväxt som påverkar för lite.

Vill se hur den fungerar först

Min båt har ingen bottenfärg och det blir ganska lite påväxt under en säsong.

Tycker 500 för en tvätt är för dyrt. Nu tvättar jag för hand med en Skrubbis. Taxan borde vara som en biltvätt, då skulle fler använda tvätten.

Vet inte om jag får använda tvätten



Svar

Dyr båtmätning

För att vår köl tydligen är för bred längst ner och då fungerar inte tvättmaskinen alls! Vi har sett fram emot denna tvätt i flera år, så blev väldigt besviken när den inte klarar av att tvätta båten. Det är
många som har detta och liknande problem som gör att maskin inte fungerar.

Känns krångligt med en stor segelbåt

Vet inget om hur det fungerar och effektiviteten av den

Gör inte rent, helt värdelös bortkastade pengar

Krångligt och fungerar dåligt som resten av allt som hör marinor till tex dåliga bryggor mm

Vet ej vad som krävs för att få använda den samt vad det kostar.

Har använt den men tycker 500kr per tvätt är mycket eftersom man måste tvätta ganska ofta.

Jag hörde att man måste ha ett intyg att jag inte använt giftfärg. Jag har låtit blästra botten och själv målat på enbart epoxi så jag vet vad jag har och vill inte betala för ett intyg.

Provat. Gör inte rent. Missar delar av botten

Hur mycket kostar en tvätt?

För att det krävs att man gör en xrf scan. Sen har den ofta varit ur funktion och det kostar ungefär lika att be vfbab att ta upp båten och spola av den. En scanning som görs ett år, vad är den värd nästa
år? Jag kan ju ha målat om botten…

13. Övriga synpunkter?

Antal svar: 34

Svar

Tvätten måste gå att använda efter kl 17. Priset behöver vara i paritet med rengöringen/effekten. Segelbåt blir renare med högtryckstvätt på land.

Bra initiativ

Perfekt anläggning, skull kunna ha fler bokningstider, ex. helger. Har tvättat i 2 år hittills. Den spar 2-3h landtvätt med tuffa kemikalier. Borde kunna kombineras med en allmän(utan båtklubb) tvättplatta
på land.

Prisbilden per tvätt är för hög då biocidfria färger ofta kräver ett antal tvättar per säsong.

Sänk priset, informera hur borstar sliter på skrovet. Jag har en liten motorbåt, ryds 510. Gelcoaten är känslig på skrovet. För kostnaden att tvätta båten får jag två tankar bensin, dvs ingen idé att
använda tvätten.

Hej Först Bra att båttvättens kommit till +++ Jag har Två frågor Jag har ännu inte använt tvätten Har mätt upp båten bottens av extern mätföretaget genom SSA miljöprojekt 1. Är detta protokoll
tillräckligt bevis för att få tvätta? 2. Har båttvätten en begränsning av båtens längd ?

Vore bättre om tvätten låg där båtar tas upp/läggs i.

Jag tvättade båten 2020 och då fungerade den inte 100%. Tvättade inte främre delen av båten. Har varit utan båt under 2021, får ny till nästa år, vet därför inte om problemet är åtgärdat.

Hört att den krånglar mkt, ofta trasig och ligger för högt i kostnad per tvätt.

Utomordentligt bra initiativ! Rimlig kostnad.

Mycket uppskattat att denna finns! Fördel om man kan hantera den själv mer eller mindre som drop-in.

Bra att det finns en bottentvätt. Information hur den bokas saknar jag dock.

Fixa toalettömningarna.!

Man brukar få reklam på båten, informera på samma sätt om båttvätten.

Botten tvätten är för dyr med tanke på att den missar mycket av båtens skrov.

Sjukt illa informerat,, vad tar den för storlekar ? när är den öppen ?

Billigare och bättre tvätt så kommer jag absolut att använda den.

Bra att den finns, ngt för dyr om man ska köra släp ofta som skulle behövas, minst 1ggr/månad. Missar i år en dm runtom hela båten i höjd med vattenlinjen, förra året bara en liten smal remsa längst
fram. Ny inställning som inte passar mitt skrov i år kanske?

nej

Vill ni ha rena båtar gör något aktivt och rejält Nu är det bara gissel och tassel i buskarna Letat på er sida om info Stört omöjligt att få reda på något Skärpning

Fixa så att tvätten klarar två raka propelleraxlar så att jag och många andra kan använda den. Jag vill testa med XRF-skanner om det är kostnadsfritt. Är det det?

Använder gärna tvätten men svårt när det inte är personal som kommer. Hade turen att kunna få tag på personal efter att fått ett nummer av en på bryggan. Vi hade bokat tid men ingen kom. De hade
glömt bort det. Ett bättre system för det hela skulle vara bra

Det finns ju nu möjligheter att tvätta båten med båtbottentvätt i andra kommuner utan att betala dyra pengar för xrf-scanning. Jag tänker använda tvätten i Västerås om priset på xrf-scanningen och
tvätten subventioneras kraftigt eller blir gratis för att underlätta allt för en bättre miljö i våra vatten. Mycket konstig politik att ta mycket pengar och inte exempelvis underlätta genom subvention. Detta
gör bara båtägare och andra förbannade och irriterade i "Mälarstaden"

Vill sanera botten men önskar ekonomiskt stöd (LOVA)

Har tvättat två gånger, tycker att resultatet är tveksamt! På många ytor blir det ingen rengöring/ effekt. Kolla om den kan förbättras, antingen genom justering eller någon form av uppdatering



Svar

Det behövs mycket mer tydlig information på flera olika sätt om vad som gäller och vad som är önskvärt och när det gäller osv.

Bra att vi äntligen fått en båtbottentvätt hemmave.. Brukar tvätta i skärgården.

Se till att tvättmaskinen kan användas av båtar med bred köl så kommer användandet att öka!

Skrota skiten

Dumt att höja avgiften från 300 till 500 kr om man vill att tvätten ska användas. Det borde gå att tvätta båten på kvällstid och med droppin. Som man kan förstå av benämningen FRITIDSbåt så är det
något man helst pysslar med på fritiden. Många har svårt att komma ifrån ett arbete under dagtid.

Hoppas att tvätten blir lätttillgänglig och att priset inte kommer att avskräcka

Dålig funktion

Se ffa svar.

Bra initiativ.
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