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Motala Vätterfiskeklubbs ställplats sektion 2019 

Bakgrund 
Motala Vätterfiskeklubb har funnits i Mörtviken sedan början på 1960-talet. Klubben har 
hela tiden värnat om fiske och båtliv i Vättern. 2014 beslöts att bygga ett nytt klubbhus för 
att få en egen lokal med moderna faciliteter. Det var många medlemmar som var med och 
arbetade med bygget och man har byggt efter tillgång på pengar. Den totala investeringen är 
cirka 1,4 miljoner kronor och klubben har lån på totalt knappt 800 tusen kronor. 

Klubben har genom åren diskuterat hur man kan driva vår verksamhet utan ökade 
kostnader för medlemmarna. Förslag kom på att utnyttja våra planer för vinterförvaring av 
båtar bättre. Man skulle kunna ha ställplats verksamhet under sommar när planerna står 
tomma.  Under 2017 – 2018 gjordes tester på både Vätternrundan och övriga 
sommarperioden som föll väl ut. 2018 omförhandlades avtalet med Motala Kommun så att vi 
fick ha ställplats verksamhet och även bygglov söktes och beviljades för 10 gäst platser. 
(Under Vätternrunda veckorna kan vi ta emot fler gäster, fortfarande med fulla 
säkerhetskrav) 

Verksamheten och avgifter 2019 
Ställplatssektion är en del inom vår verksamhet och de som utnyttjar ställplatserna är 
passiva medlemmar i klubben, där första natten är medlemsavgift för 2019. 

Jan Bäckman (tillsammans med styrelsen) är ansvarig för ställplatserna och dess 
verksamhet både vad gäller drift och uppbyggnad. 2018 gjordes förbättringar av marken, 
gråvattentömning och även nya elstolpar. Under 2019 kommer vi att färdigställa 
latrintömning och ett passersystem på området.  

Priser 2019 
Dagspris 200 kr per dygn. Ankomst 15:00 och avfärd senast 12:00. (Vätternrundan och 
Tjejvättern 250 kr). Max 2 personer per bil. 50 kr per ytterligare person. 

Veckopris 1000 kr per vecka, Månadspris 3000 kr. 

Sommarel ingår i priserna. Notera att uppvärmning och luftkonditionering inte ingår i priset. 

Betalning skall ske via Swish 123 510 12 09, Bankgiro 313-3345 eller kreditkort (vi har en 
iZettle terminal) 

Vinterverksamhet 
I mån av plats kan vi hyra ut ställplatser på vintern. Jan Bäckman 0703-43 97 86 är 
kontaktperson och det finns en separat instruktion för de som vill utnyttja våra ställplatser = 
man ringer till Janne B och han löser entré och instruktioner. Vägbommen kan vara stängd, 
då öppnar vi den vid behov. Nattetid är stängs bommen senast 21:00 

Sommarverksamhet 
Under sommaren 1 maj – 1 september har vi en sommarvärd på plats (Ronny Olofsson 
0705-66 63 87) som tar hand om våra gäster och hänvisar plats och berättar om vår service 
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och kontakter med kommunen. Ronny bor själv i en husbil på området. 
Vägbommen är öppen mellan 08:00 – 20:00. 

 

Vätternrunda veckorna 
Under Tjejvättern och Vätternrundan har Motala kommun beslutat att ”normala” regler för 
camping och ställplatser i Motala inte gäller. Detta innebär att klubben kan hyra ut platser 
till både husbilar och husvagnar under dess veckor. Numreringen avser Vätternrunda 
veckorna. 

Regler, säkerhet och miljö. 
Klubbens definitiva riktlinjer är i alla avsikter att följa gällande regler för Ställplatser vad 
gäller: 

• Gällande avtal med Motala kommun (totalt 13 platser, frånsett Vätternrundan) 
• Gällande instruktion för brandskydds regler (minst 4 meter mellan varje husbil) 
• Gällande miljöregler för bl. a.  avlopp och avfall (Miljöplan finns upprättad) 
• Gällande bygglov för ställplatser 

Kontaktpersoner: 
• Ställplatsansvarig:  Jan Bäckman 0703-43 97 86, backman.jan2@gmail.com 
• Ordförande: Ola Forslund, 0705 89 86 55, ordforande@mvfk.se 
• Sommarvärd: Ronny Olofsson 0705-66 63 87, motalaronny@gmail.com 

(maj – september) 
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