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KuF 2006:39

PROTOKOLL

Båtrådet
Nr 3/ 2006
Tid: måndag den 2 okt klockan 17.00-19.15.
Plats: Stadshuset, kultur- och fritidskontoret, hus D, plan 4, rum 4161.
Närvarande:
Carl-Johan Gestrup
Bo Knutsson
Malin Olsson
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 meddelats av Lars Östervall.

Justering: Bengt Andersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föredragningslista: KuF 2006:38

Protokoll 03-2006

Ärenden

§ 3.01
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
Protokoll från båtrådets möte nr 2-2006 lades till handlingarna. Uppföljning av § 2.04
gällande Dalénumområdet och bergmassor, se övriga frågor § 3.07 a och b.

§ 3.02
UPPDATERING AV ADRESSUPPGIFTER PÅ BÅTFÖRBUNDETS HEMSIDA
Efter sommarens utskick till båtplatsköande visade det sig att många uppgifter om
kontakt- och adressuppgifter till klubbarna var felaktiga. Staden har i enlighet med
överenskommelse i båtrådet hämtat uppgifterna från LBF:s hemsida. Klubbarna har
ånyo informerats om att det är av särskild vikt att uppdatering av registren sker inför
utskick till båtkön (i början av februari samt i slutet av juni).

§ 3.03
MARKUNDERSÖKNING AV UPPLÄGGNINGSOMRÅDEN
En del klubbar har under en längre tid haft problem med marken på
uppläggningsområdena. Det gäller främst de klubbar där marken består av uppfyllnad i
form av tippmassor. Marken undermineras och håligheter uppstår. Struktor Mark AB
har anlitats för att kartlägga problemen med markförhållandena samt komma med
förslag till åtgärder. Kultur- och fritidskontoret rapporterar kring resultaten av hittills
utförda provgrävningar och åtgärder. Vid Talluddens båtklubb har två provgropar för
markundersökning grävts och vid Bosö båtklubb tre gropar. Uppläggningsplanen vid
Talludden har åtgärdats genom att marken har vibrerats med tung vält och därefter har
nytt ytskikt lagts på. Vid Bosön har ännu ingen åtgärd vidtagits.
Struktor mark återkommer med rapport och förslag till åtgärdsplan. Kultur- och
fritidskontoret kontaktar därefter tekniska förvaltningen för fortsatt handläggning.

§ 3.04
INVESTERINGSPLAN 2007-2009
Kultur- och fritidsnämnden har i budget 2007 äskat 1.500 tkr i investeringsmedel för
åtgärder vid Lidingös småbåtshamnar. Vid senaste mötet i juni enades båtrådet om att
under 2007 prioritera om- och utbyggnad av Torsviks båtklubb, omläggning av däck på
en ponton i Bosö båtklubb samt förtätning genom utläggning av en ny ponton i Käppala.
Ännu finns ingen ytterligare information eller kostnadsuppgifter kring projekten. Ett
AU-beslut i Lidingö Båtförbund angående investeringskostnaden vid Torsviks båtklubb
krävs i mitten av oktober. Kostnaden för projekten i Bosön och Käppala redogörs för
vid Båtrådets decembersammanträde.
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§ 3.05
REDOVISNING AV STATISTIK ÖVER ANTALET TILLDELADE
BRYGGPLATSER 2006
Statistikuppgifterna insamlas och sammanställs via båtförbundet. Klubbarnas uppgifter
om antalet tilldelade sommarplatser ska vara båtförbundet tillhanda 15 september. Efter
sammanställning ska uppgifterna lämnas till kultur- och fritidskontoret senast 15 okt.
Lidingö båtförbund redogör för årets statistik.
21,7 % av de aktivt sökande från båtkön har kunnat beredas bryggplats vid vårens
platstilldelning.
Enligt beslut vid båtrådets möte nr 1/2006 ska statistiken fr o m år 2008/2009
kompletteras med att staden vart tredje år av klubbarna begär in uppgifter om hur
många båtar som nyttjar bryggplats respektive uppläggningsplats vid våra hamn- och
uppläggningsområden.
Vid dagens möte beslutades att LBF samlar in uppgifter (per den 15 februari resp 15
sept med början 2009) om hur många som har betalt vinter/sommarplatsavgift för
säsongen vid respektive klubb. Uppgifterna lämnas därefter till staden.

§ 3.06
ÖVRIG INFORMATION
a) Bryggbesiktning utfördes vid samtliga 11 klubbar tisdagen den 26 september.
Status på bryggor och pontoner är över lag god efter de senaste årens stora
investeringar och klubbrepresentanterna på plats var i allmänhet mycket nöjda.
Besiktningsprotokoll redovisas vid nästa möte i båtrådet.

§ 3.07
ÖVRIGA FRÅGOR
a) Dalénumområdet: Båtförbundet har till miljö- och stadsbyggnadskontoret åter
framfört båtlivets intressen av fler båtplatser och ett levande strandområde vid
nya Dalenumområdet. Anne Gilbert, Lars Östervall och Åke Nygren ska
sammanträffa med Ingemar Frid från miljö- och stadsbyggnad för vidare
diskussion om hamn och bryggplatser i Skärsätra. Kommunalrådet Paul
Lindquist har meddelat att eventuella fler båtplatser inte planeras att byggas
nedanför det nya bostadsområdet i Dalénum. Fler båtplatser kan dock tillkomma
som en utvidgning av Skärsätra båtklubb, om båtklubben är öppen för det.
Tekniska undersökningar återstår dock. Carl-Johan Gestrup förmedlar båtlivets
intressen till Paul Lindquist, men brev till staden från båtrådet om båtplatser kan
också ha sitt värde.
b) Pirar: Anne Gilbert undersöker tillsammans med teknisk förvaltning möjligheten
att ta emot bergmassor från Norra länken för att reparera hamnpirarna.
c) Toalett på Ekskär: Bengt Gärde informerade om att en ny toalettbyggnad har
uppförts på Ekskär. Skälet till investeringen är att Österåkers kommun har
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ändrade regler och priser för hämtning av avfall. Priset för hämtning per tunna
med halva vikten mot förr har höjts till 800 kronor. Den nya anläggningen
medger nu i stället kompostering på plats. Båtrådet diskuterade möjligheten att
inrymma toalettinvesteringen i båtavtalets övriga investeringar via staden.
Investeringen skrivs då av på 20 år med ca fem procents ränta, och kostnaden
belastar båtägarna via arrendeavgiften. I det fall båtförbundet är överens om
ovanstående lösning meddelas entreprenören att fakturan ska ställas till Lidingö
stad.
d) Utprickning av S-kurvan vid Hustegaholm: LBK och LSS har meddelat att de
vill säga upp avtalet, som innebär att de bägge klubbarna tillsammans ska
ansvara för utprickningen i Ekholmsnässundet. Under ett flertal år har problem
uppstått med att utprickningen flyttas eller förstörs i samband med att större
tonage passerar genom den trånga S-kurvan. Klubbarna föreslår att
utprickningen helt tas bort och att trafiken fortsättningsvis får navigera fritt
genom sundet. Båtrådet konstaterar att passagen inte är registrerad som farled
varför staden inte har något ansvar att pricka sundet. Båtrådet föreslår att LBK:s
och LSS:s styrelser i gemensam skrivelse till staden begär att få upphöra med
utprickningen. Därefter informeras teknisk förvaltning, som ansvarar för
allmäna kommunikationer, om de nya omständigheterna. Båtrådet föreslår att
passagen, genom teknisk förvaltnings försorg, belyses med någon form av
ledljus under sommarperioden.

§ 3.08
NÄSTA SAMMANTRÄDESDAG
Nästkommande sammanträde avhålls måndagen den 4 december 2006 klockan 17.00
på kultur- och fritidskontoret.

Justering

Carl-Johan Gestrup
Ordförande

Anne Gilbert
Sekreterare

Bengt Andersson
båtförbundet
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