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– Vi kommer att lyfta fram 
de omtyckta och varieran-
de hamnar som finns runt 
Vänern. Tillsammans med 
våra inomskärsleder och 
naturhamnar gör de Vänern 
tillgänglig och ger en skyd-
dad miljö för båtlivet, säger 
Helen van Dijk, ordförande 

för Gästhamnar i Vänern.
Samarbetet mellan fören-

ingen Gästhamnar i Vänern 
och de 13 kommunerna som 
ingår i Vänersamarbetet har 
stärkts de senaste åren, vilket 
kommer att avspeglas på den 
internationella båtmässan i 
Göteborg. Mässan, som i år 
firar 60-årsjubileum, pågår 
mellan den 1 och 10 februari.

I en gemensam monter 
samlas intresseföreningarna 
för att profilera Vänern som 

turistdestination.
Med lockande bilder ska 

besökarna få ett smakprov 
av allt Vänern har att erbju-
da; från natursköna vikar till 
gästhamnar och information 
om kommunerna runt sjön.

I montern kommer besö-
karna även att få dela med 
sig av sina egna smultron-
ställen eller platser de skulle 
vilja besöka, genom att göra 
markeringar på ett stort sjö-
kort över Vänern.

– Tillsammans hoppas vi 
på att locka ännu fler besö-
kare till upplevelser vid och 
på Vänern, säger Madeleine 
Norum, projektledare för 
Vänersamarbetet.

– Det känns viktigt att 
vara på plats på båtmässan 
och knyta ihop båtlivet med 
det som finns att upptäcka 
på land kring Vänern, säger 
Madeleine Norum.

Tomas Höglund

MARIESTAD. Lyfts fram som turistmål

Vänern i fokus på båtmässan
Under båtmässan i Göte
borg kommande vecka 
ska Vänern profileras 
som turistdestination.

Brommö är en av många pärlor i Vänern.  
 FOTO: CHARLOTTE FERNEMAN/ARKIV

Bakom priset står tidningen 
Båtliv som ägs av Svenska 
båtunionen och som är riks-
organisation för drygt 900 
båtklubbar i landet. Det är ni-
onde året i rad som priset de-
las ut. Bland tidigare vinnare 
ses både mindre båtklubbar 
och större båtsällskap.

– För oss är det en högt 
prioriterad aktivitet att utse 
Årets båtklubb. Det finns 
många välskötta föreningar 
med engagerade medlem-
mar runt om i landet som är 
värda all uppmuntran, säger 
Lars-Åke Redéen, chefredak-
tör för Båtliv i ett pressmed-
delande.

Ingemar Andersson, ord-
förande i Sandvikens båt-
klubb, blev glatt överraskad 
när det i dagarna stod klart 
att klubben kammat hem 
den ärofyllda titeln.

– Vad jag förstår var det 
hård konkurrens bland de 
nominerade bidragen, så det 
känns verkligen hedrande 
att juryn till slut valde oss, 
säger han.

Juryns motivering lyder: 
”Med en stor egen insats 
och enkla medel har med-
lemmarna i Sandvikens 
Båtklubb byggt upp en 
förening som engagerar 
många ortsbor. Klubben är 
ett föredöme inom Svenska 
Båtunionen med ett stort 
engagemang inom allt från 
ungdomsarbete till miljö.”

Ideella krafter
Sandvikens båtklubb bil-
dades 1972 och samlar idag 
cirka 200 medlemmar. I den 

mysiga och välskötta små-
båtshamnen i Forshemsvi-
ken vid Österäng, väster om 
Mariestad, har klubben 91 
båtplatser.

– 2002 gjorde vi en om-
byggnad av hamnen som 
innebar att vi utökade från 
63 till 91 platser. Efterfrå-
gan på båtplatser är stor; för 
närvarande står ett 40-tal 
på kö, berättar Ingemar An-
dersson.

Ordförande Andersson 
konstaterar att många med-
lemmar varit med sedan 
klubben bildades.

– Det är åtskilliga timmar 
med ideellt arbete som lagts 

ned genom åren. Varje år 
kallar vi till fyra arbetsträf-
far, däremellan ordnar vi 
diverse trivselaktiviteter för 
medlemmarna.

– Sedan 10-15 år tillbaka 
gör vi även miljöinsatser ge-
nom att röja sly på fågelskär 
i Forshemsviken.

På lördag blir det dock ing-
et arbete. Istället beger sig 
ett stort gäng medlemmar till 
Göteborg och båtmässan där 
utmärkelsen Årets båtklubb 
delas ut på stora scenen.

Priset utgörs av en stilig 
skylt i ädelträ att hänga 
i klubbstugan samt båt-
tillbehör till ett värde av  

cirka 125 000 kronor.
– Vi får se om vi kan om-

vandla priserna till pengar 
på något sätt eftersom vi 
har planer på att dra fram el 
till småbåtshamnen, säger 
Ingemar Andersson.

Blir det några festlighe
ter för medlemmarna?

– Vi får ta upp det som en 
punkt på årsmötet i april. 
Men visst, något skoj hittar 
vi säkert på, säger Andersson 
leende.

Tomas Höglund
0501-687 43
tomas.hoglund@
mariestadstidningen.se

Natursköna Sandvikens båtklubb i Österäng har utsetts till Årets båtklubb 2018. FOTO: JAN FLEISCHMANN

Ingemar Andersson, ordförande i Sandvikens båtklubb, är 
stolt över utmärkelsen. FOTO: PRIVAT 

Sandvikens båtklubb, 
med hemvist i Forshems
viken väster om Marie
stad, är Årets båtklubb 
2018.

– Fantastiskt roligt. 
Det är knappt man tror 
det är sant att vår lilla 
klubb kan få ett så fint 
pris, säger ordförande 
Ingemar Andersson.

MARIESTAD. Pärlan i Forshemsviken uppmärksammas

Sandviken är årets båtklubb


