
 
 

 
 

 

Information till båtklubbar i Göta kanals insjöar 
 

Vi har tidigare bjudit in till årliga träffar för alla båtklubbar, som vi har avtal med och som finns i våra 

insjöar längs Göta kanal. Många klubbar har haft svårt att komma till våra träffar, vilket gjort att alla inte 

har fått samma information. Därför väljer vi i år att skicka ut detta informationsbrev till alla båtklubbar 

istället för att arrangera en träff i Motala. Vill ni ha informationen på e-post för att skicka den till era 

medlemmar? E-posta till info@gotakanal.se 

 

Vill ni att vi kommer till er båtklubb? 
Vi kommer gärna till er klubb och berättar om Göta kanal. Hör av er på e-post info@gotakanal.se  

eller via telefon 0141-20 20 50.  

 

Nya Göta kanalsjökort  
Sjöfartsverket ger 2011 ut Båtsportkort, Göta kanal och Trollhätte kanal, Mem – Göteborg, med Vättern 

och södra delen av Vänern. Nautical Publications ger ut en uppdatering av Båtsportkort nr 8 Göta kanal & 

Trollhätte kanal.  

 

Följ oss på Facebook 
Följ oss på Facebook. Du får senaste nytt på Göta kanals 

facebooksida och träffar andra som gillar Göta kanal 

www.facebook.com/gotakanal 
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Förbättringar på Göta kanal  
Vi arbetar kontinuerligt med vårt 

underhåll av Göta kanal, till säsongen 

kommer tre nya slussportspar att sitta 

på plats. I Norsholm har vi förbättrat 

kapaciteten med en 80 meter lång 

brygga. Vi har tätat slussväggar, 

monterat säkerhetsstegar och vi 

fortsätter vårt arbete med att bygga ut el 

och vatten i våra hamnar. Vid Bergs 

slussar inviger vi till kanalöppningen ett 

nytt servicehus.  

 

Hösten 2010 genomförde vi en 

besiktning av samtliga kajer längs Göta 

kanal. Totalt har vi 7,5 km kajer och 

pirar. Vi kunde konstatera att statusen 

var sämre än förväntat. Framför oss har 

vi många års arbete med reparationer av 

våra kajer. Den beräknade kostnaden är 

ca 100 milj kr. Vi renoverar under 

vintern kajerna i Motala, Hulta och 

Borenshult.  

 
Göta kanal är öppen från 2 maj - 2 oktober 2011 
 

Beställningssäsong: 2 - 31 maj och 17 augusti - 2 oktober 
Resor på beställningssäsong förbokas på www.gotakanal.se, tre vardagar innan resan börjar.  

Avgångar från Mem och Sjötorp: måndagar, onsdagar och fredagar. Färdplan med avgångsdatum från 

alla orter hittar du på www.gotakanal.se under öppettider. Start kl 09.00 för varje delsträcka. 

Extra avgångar Norsholm – Mem, lördag 14 och 21 maj samt Mem – Norsholm, söndag 18, 25 september 

och 2 oktober.  

 

Samlar man ihop fyra båtar, det vill säga fyller en sluss, kan beställning ske vilken dag som helst, 

beställningen görs på tel 0141-20 20 50, senast tre vardagar innan resan ska börja. 

 

Nyhet för 2011 är att man även kommer att kunna betala biljetten på hemsidan, det kommer att krävas  

en speciell inloggning. Vi återkommer med mer information om detta. Vid ankomst till kanalen måste  

dessutom ett intyg från båtklubben visas upp alternativt klubbens medlemskort där årtal och namn finns 

angivet.  

 

Högsäsong: 1 juni - 16 augusti  
Kanalen är öppen dagligen kl 9.00-18.00. 

I början och slutet av perioden är bemanningen lägre. Väntetider kan förekomma. 

 

Under juli månad är kanalen dessutom extra öppen på följande platser: 

 Norsholms sluss: öppnar kl 8.00. 

 Carl Johans slusstrappa i Berg: öppnar kl 8.00 och har öppet till kl 19.00.  

 

 



 
 

Priser på Göta kanal för insjöbåtar 2011 

Priserna gäller för insjöbåtsklubbar inom Göta kanalsystemet och Vänern som  

AB Göta kanalbolag har avtal med och som vid ankomst till kanalen visar upp ett intyg från 

båtklubben alternativt klubbens medlemskort där årtal och namn finns angivet.  

 

För insjöbåtar ger vi 40 % rabatt på den biljett som heter Sjö till Sjö Tur och Retur.   

 

Sjö till Sjö - när du går följande delsträckor på Götakanal:  

Mem – Norsholm (Östersjön – Roxen), eller omvänt.  

Berg – Motala (Roxen – Vättern), eller omvänt. 

Karlsborg – Sjötorp (Vättern – Vänern), eller omvänt. 

 

Vill man gå mellan Vättern – Vänern köper man en Sjö till Sjö biljett Tur och Retur, mellan Vättern 

och Östersjön två biljetter och för hela Göta kanal tre biljetter.  

 

Prislista  

Båtstorlek 

längd över allt (m) 

Insjöbåtsklubbspris  

inkl. rabatt 

Sjö till Sjö 

Tur och Retur, per delsträcka 

Ordinarie pris 

 

Sjö till Sjö 

Tur och Retur, per delsträcka 

0-8,99 1.500:- 2.500:- 

9-11,99 2.040:- 3.400:-  

12-14,99 2.580:- 4.300:-  

15-19,99 3.030:-  5.050:- 

20-30 3.360:- 5.600:-  

* 210:- 350:- 

* Tilläggsavgift för båt med en bredd från 3,30 m 

 

 Din båt kommer att mätas i samband med att du betalar 

kanalbiljetten vid första slussen.  

 När du köper din kanalbiljett gäller endast betalning med kort.   

 OBS! För att kunna få det rabatterade priset måste intyg från båtklubben visas upp vid 

biljettköp alternativt båtklubbens medlemskort där årtal och namn finns angivet.  
 
 
 
 



 
 

 

Göta kanal satsar stort på kulturen  
 

Välkommen till Göta kanal - Sveriges längsta kulturvåg  
Sommaren 2011 står kulturen i centrum längs Göta kanal. Sveriges längsta kulturvåg är satsningen 

som samlar upp all kultur längs med kanalen, från veteranbilar till rockkonserter. Själva kanalen är 

Sveriges största kulturhistoriska byggnadsverk, något som uppmärksammas bland annat i en ny 

guidad kulturpaddling i Töreboda.  

 

Några höjdpunkter längs Göta kanal 2011 
 Norsholms Komediteater spelar Mandragola av Nicola 

Machiavelli – premiär den 28 juli. 

 Brunneby Musteri har Sveriges minsta trädgårdsmässa 

den 14 maj, under sommaren jordgubbsdagar och 

äppeldagar.  

 Vätterakvariet – Sveriges största insjöakvarium – öppnar 

i Motala hamn i mitten av juni. 

 Mat och Möten – stor matfestival med lokalproducerad 

mat i Västgötadelen av kanalen den 8-10 juli. 

 Karlsborgs fästning ”Jakten på den svenska 

Guldreserven” – en ny upplevelse med 3D-film och 

dataspel på 180 graders skärmar. Premiär efter 

midsommar. 

 Teater i Forsvik – William Shakespeares samlade verk  

på 97 min.  

 Guidad kulturpaddling på Göta kanal – heldags 

kulturpaddling i träkanoter där kanalens historia berättas 

på ett levande sätt från Töreboda till Hajstorps slussar 

och tillbaka.  

 Veteranfordonskvällar i Hajstorp - onsdagar under 

sommaren. 

 Göta Kanal Rock 2011 – artister ombord på  

M/S Diana turnerar längs kanalen den 16-21 augusti. 

 På Visitor Center i Söderköpings kanalhamn erbjuds 

dagliga aktiviteter för barn och vuxna. 

 
 
Läs allt om Kulturvåg på  
www.kulturvag.se 
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