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PROTOKOLL

Båtrådet
Nr 1/ 2006
Tid: måndag den 3 april klockan 17.00 – 18.30.
Plats: Stadshuset, kultur- och fritidskontoret, hus D, plan 4, rum 4161.
Närvarande:
Carl-Johan Gestrup
Bo Knutsson
Malin Ohlsson
Bengt Gärde
Olle Hult
Lars Tideström
Åke Nygren
Bengt Andersson
Erik Heribertson
Anne Gilbert

ordförande

kultur- och fritidschef
sekreterare

Förhinder att delta i dagens sammanträde har meddelas av Lars Östervall.

Justering: Lars Tideström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föredragningslista: KuF 2006:10

Protokoll 01-2006

Ärenden

§ 1.01
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
Protokoll från båtrådets möte nr 4-2005 lades till handlingarna.

§ 1.02
REDOVISNING AV STATISTIK ÖVER ANTALET TILLDELADE
VINTERPLATSER SÄSONGEN 2005/2006
Båtrådet diskuterade nyttan av att statistikuppgifter över tilldelade vinterplatser årligen
begärs in av klubbarna. Hittills har alla sökande kunnat beredas vinterplats på Lidingö.
•

Båtrådet föreslår att den årliga insamlingen av vinterstatistik ersätts med att
staden ca vart tredje år (med början 2008/2009) av klubbarna begär in uppgifter
om hur många båtar som har vinterplats på land. (I avtalet anges endast ett
beräknat antal uppläggningsplatser på arrenderat markområde.)

Båtrådet underströk dock vikten av att även fortsättningsvis årligen sammanställa
statistik över hur många nya båtägare som tilldelas bryggplats i respektive klubb. Dessa
uppgifter är bra att använda i alla sammanhang då frågan om tillgång och efterfrågan på
bryggplatser kommer upp.
•

Båtrådet föreslår att sommarstatistiken över antalet tilldelade båtplatser även i
fortsättningen årligen samlas in via båtförbundet men att den kompletteras vart
tredje år (med början 2008/2009) med en förfrågan från staden om det totala
antalet båtar som har bryggplats i respektive hamn. (I avtalet anges endast ett
beräknat antal tremetersplatser vid brygga.)

§ 1.03
REDOVISNING AV ANTALET VINTERLIGGARE I SJÖN 2005/2006
Skrivelse KuF 2006:03
Anne Gilbert redogjorde för antalet vinterliggare vid Lidingö stads båtklubbar under
vintersäsongen 2005/2006. Denna vinter har 19 båtägare valt att låta sina båtar liggga
kvar i sjön. Klubbarna har debiterats en avgift för vinterliggare om 510 kronor per båt
med förfallodag 2006-04-01.

§ 1.04
ÖVRIG INFORMATION
a) Rapport om 2006 års planlagda investeringar
b) Plan för kättingbesiktning 2006-2009
c) Information ang översyn av uppläggningsområden och förstärkning av pirar

2

d) Justering av avtal vid Breviks BS och Sticklinge Udde båtklubb
e) Årlig träff mellan hamnkaptener och båtköansvarig
f) Uppdatering av adresslistor på båtförbundets hemsida
a) Investeringsmedel om 1.5 mkr finns i 2006 års budget. 836 tkr av dessa är
redan nyttjade under hösten 2005 till tidigarelagda planerade investeringar i
Askrike, Käppala och Brevik.
- Den nya H-bryggan i Brevik i form av 36 meter pontonbrygga är klar för användning
redan vid vårens sjösättning. Där återstår vissa arbeten med bl a muren vid H-bryggans
gamla landfäste samt ytterligare röjning efter den gamla pålade bryggan.
– Av tekniska och ekonomiska skäl tidigarelades också den planlagda renoveringen av
yttre delen av piren i Käppala eftersom etablering på platsen ändå var upprättad i
samband med renovering av konsolbryggan.
– Vid Askrike segelsällskap har planlagda investeringar i renovering av konsolbryggor
tidigarelagts. Vid årsskiftet återstod endast renovering och höjning av 65 m
konsolbrygga.
– De kvarstående medlen i 2006 års investeringsbudget, 664 tkr, är reserverade till de
återstående renoveringarna vid Askrike samt färdigställande av Breviks H-brygga.
Vid nästa möte i båtrådet diskuteras 2007 års investeringar. Enligt befintlig plan väntar
en ombyggnad och förtätning av Torsviks båtklubb samt förtätningar i Askrike, Käppala
och Bosön. I Bosön krävs också renovering av trädäcken på ponton B, C och D.

b) Anne Gilbert redogjorde för planen för kättingbesiktning år 2006 – 2009.
c) En skrivelse med ansökan om medel ur investeringsbudgeten gällande
framtida behov av översyn av pirar och uppläggningsområden har ställts till
kommunstyrelsen i samband med budget 2007-2009
d) Under våren ska avtalet med Breviks båtsällskap justeras med anledning av
det utökade markarrendet och avtalet med Sticklinge udde ska justeras efter
det nya servitutsavtalet gällande båtplats och bilparkering som slutits med de
boende på Strömsö.
e) I januari 2007 planerar kultur- och fritidskontoret att kalla samtliga
hamnkaptener till möte angående regler och rutiner kring båtplatskön.
f) I samband med att all information gällande båtplatser och båtkö läggs över
från Lidingö stads hemsida till båtförbundets, framhåller kultur- och
fritidskontoret vikten av att klubbarna ansvarar för att hålla alla listor över
kontaktpersoner och adresser aktuella.

§ 1.05
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ÖVRIGA FRÅGOR
a) Lars Tideström redovisade en sammanställning över båtförbundets och
klubbarnas åtgärder och insatser för ungdomar och icke klubbmedlemmar.
b) Anne Gilbert presenterade en kort sammanställning av fakta och foton från de
senaste fem årens investeringar samt visade uppgifter om båtköns utveckling
den senaste tioårsperioden.

§ 1.06
NÄSTA SAMMANTRÄDESDAG
Nästkommande sammanträde avhålls den 12 juni med början klockan 16.00. Båtrådet
planerar då en guidad båttur på Stockholms vatten.

Justering

Carl-Johan Gestrup
Ordförande

Anne Gilbert
Sekreterare

Lars Tideström
Båtförbundet
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