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PROTOKOLL

Båtrådet
Nr 2/ 2007
Tid: måndag den 11 juni klockan 16.00 - 20.30.
Plats: Sammanträdet hölls under båtfärden till Ekskär där den nya toalettanläggningen
invigdes. En enklare förtäring intogs vid stugans veranda och efter en rundvandring på
ön gick färden åter till Lidingö.
Närvarande:
Carl-Johan Gestrup
Bo Knutsson
Claudio Crevatin
Olle Hult
Lasse Tideström
Bengt Andersson
Lars Östervall
Erik Heribertson
Anne Gilbert

ordförande

kultur- och fritidschef
sekreterare

Förhinder att delta i dagens sammanträde har meddelats av Bengt Gärde och Åke
Nygren.

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

Föredragningslista: KuF 2007:24

Protokoll 2007-02

Ärenden
§ 2.01
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
Protokoll från båtrådets möte nr 1-2007 lades till handlingarna.

§ 2.02
GENOMGÅNG AV CHECKLISTA GÄLLANDE UPPDRAG FRÅN TIDIGARE
BÅTRÅD
Lars Tideström har sammanställt en checklista för uppföljning av diverse åtaganden och
uppdrag. Listan gicks igenom och uppdragens status fastställdes.

§ 2.03
BEHOVSINVENTERING 2008-2012
2004 genomfördes en behovsinventering där respektive klubb angav önskemål om
underhålls- och reparationsbehov, åtgärder för att öka antalet bryggplatser samt övriga
angelägna standardhöjande åtgärder. Båtrådet gjorde vid höstens sammanträde en
avstämning av vad som hittills har åtgärdats och konstaterade att flertalet behov och
önskemål har tillgodosetts. Båtrådet beslöt att fortlöpande med jämna mellanrum
inventera klubbarnas behov. Lasse Tideström rapporterar om den nya
behovsinventeringen för 2008-2012 som just nu genomförts i klubbarna. Alla klubbar
har ännu inte lämnat in önskemålen, men det visar sig att klubbarna överlag är nöjda
med sina anläggningar och endast har smärre önskemål för kommande år.
Frågan bordlades till nästa möte.

§ 2.04
UNDERHÅLLSBEHOV PIRAR, STRANDSKONINGAR OCH
UPPLÄGGNINGSOMRÅDEN
Skrivelse TF 2007:304 bifogas kallelsen
Behovet av underhåll av pirar, strandskoningar och uppläggningsområden har under en
längre tid diskuterats inom staden och vid ett flertal möten med båtrådet. Faktorer som
påskyndar hanteringen av ärendet har nu tillkommit. Under de första veckorna i januari
uppmättes extremt höga vattennivåer i Östersjön. Som högst i Stockholms skärgård
rapporterades 108 cm över medelvattenstånd. Detta, i kombination med hårda
vindstyrkor, har orsakat ytterligare skador på pirar, strandskoningar och
uppläggningsplatser. Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med teknisk
förvaltning hemställer nu till tekniska nämnden om omprioritering i nämndens
investeringsbudget 2007 för akuta åtgärder vid piren i Askrike småbåtshamn. Nämnden
föreslås också att i investeringsbudget 2008-2010 anvisa 1.000 tkr vardera åren för
åtgärder vid övriga pirar samt för förstärkning av utsatta strandskoningar och
uppläggningsområden vid båtklubbarnas hamnområden. Tekniska nämnden fattade ett
positivt beslut i frågan den 13 juni 2007.
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§ 2.05
MILJÖFRÅGOR
Representanter från Lidingös båtklubbar och kultur- och fritidsförvaltningen deltog i ett
uppstartsmöte kring ämnet ”båtlivet och dess miljöpåverkan” på föreningsgården den 17
april. Initiativtagare till mötet var tjänstemän från miljö- och stadsbyggnadskontoret.
Syftet var att informera om båtlivets miljöpåverkan samt att skapa ett nätverk för vidare
kommunikation kring möjliga åtgärder för att värna om miljön. Miljö- och
hälsoskyddsenheten informerade också om att de under hösten kommer att genomföra
tillsyn enligt miljöbalken vid samtliga klubbar. Inbjuden gäst vid mötet på
föreningsgården var Susanne Ortmanns från Naturskyddsföreningen som berättade om
projektet ”I love båtliv”, i vilket Lidingö stad medverkar med representanter från kulturoch fritidskontoret och miljö- och hälsoskyddsenheten.

§ 2.06
SONDERING INFÖR NYTT AVTAL MELLAN LIDINGÖ STAD OCH
BÅTKLUBBARNA PÅ LIDINGÖ
Nuvarande avtal gäller till den 31.12 2011. Uppsägning av avtalet ska ske senast den
31.12 2008. Båtrådet enades om att det är väsentligt att i god tid starta diskussioner
kring hur kommande avtal ska utformas. Ordförande tackade för de synpunkter som
framkom under diskussionen och återkommer i frågan. Han ansåg det värdefullt att få
båtägarnas syn på innehållet i ett kommande avtal, både vid dagens möte och senare.

§ 2.07
ÖVRIG INFORMATION
a) Lägesrapport investeringar och underhåll 2007
b) Planerade kättingbesiktningar
c) Rapport från extra bryggbesiktning 11 april
Anne Gilbert redogjorde
a) Planerade investeringar för 2007 är genomförda inom budgeterad ram.
Toalettanläggning Ekskär
Omdisponering av hamnen i Torsvik
Förlängning av ponton i Käppala
Nytt bryggdäck på Bosöns pontoner B, C och D
Byte av kätting och ankare vid Bosöns pontoner E och F
b) En plan för besiktning av pontonkättingar föreligger. Hösten 2007 ska
kättingarna vid Lidingö BK och Lidingö SS besiktigas. Vid Skärsätra BK vågbrytare
och Katrinelunds BK har nya kättingar lagts ut under våren.
c) Med anledning av vinterns extrema högvatten och hårda vindar genomfördes en
extra bryggbesiktning i april månad. Skador på bryggor, pontoner, mellanbroar och
landgångar reparerades och en del förankringar justerades innan sjösättningen
påbörjades.
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§ 2.08
ÖVRIGA FRÅGOR
Ett antal olika förslag på lösningar för att tillgodose behovet av båtplatser på Lidingö
diskuterades:
- Vid båtklubbarna i Torsvik, Askrike, Sticklinge och Bosön finns möjlighet till
ytterligare förtätning i form av nya pontonbryggor.
- Befintliga sjösättningsramper bör inventeras och markeras ut på en karta.
- Lämpliga platser för nya öppna sjösättningsramper bör föreslås.
- Båtkön bör inventeras vad gäller båtstorlek för att planeringen bättre ska kunna
anpassas efter behovet.
- Finns behov av en ”småbåtshamn” med enbart grundgående ”day cruisers”?
Var skulle i så fall en sådan hamn kunna anläggas?
- Finns någon plats dit mindre båtar kan trailas för vinterförvaring för att undvika att
strandnära områden tas i anspråk för uppläggning av båtar.
Kultur- och fritidskontoret fick i uppdrag att på sikt utreda ovanstående frågor.

§ 2.09
NÄSTA SAMMANTRÄDESDAG
Nästkommande sammanträde avhålls tisdagen den 9 oktober 2007 klockan 17.00 på
kultur- och fritidskontoret.

Justering

Carl-Johan Gestrup
Ordförande

Anne Gilbert
Sekreterare

Lars Östervall
Båtförbundet
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