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PROTOKOLL

Båtrådet
Nr 3/ 2007
Tid: tisdagen den 9 oktober klockan 17.00.
Plats: Stadshuset, kultur- och fritidskontoret, hus D, plan 4, rum 4161.
Närvarande:
Carl-Johan Gestrup
Bo Knutsson
Bengt Gärde
Olle Hult
Bengt Andersson
Lars Östervall
Åke Nygren
Anne Gilbert

ordförande

sekreterare

Förhinder att delta i dagens sammanträde har meddelats av Erik Heribertson, Claudio
Crevatin och Lasse Tideström.

Justering: Åke Nygren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föredragningslista: KuF 2007:37

Protokoll 2007-03

Ärenden
§ 3.01
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
Protokoll från båtrådets möte nr 2-2007 lades till handlingarna.

§ 3.02
GENOMGÅNG AV CHECKLISTA GÄLLANDE UPPDRAG FRÅN TIDIGARE
BÅTRÅD
En checklista för uppföljning av diverse åtaganden och uppdrag är sammanställd. Listan
gicks igenom och uppdragens status fastställdes.
Gällande viktbegränsningar i båthamnarna förutsätts respektive båtklubb efter
nödvändiga avvägningar föreslå lokala begränsningar för placering i sjön och på land.
Förslagen ska därefter diskuteras och fastställas i samband med en träff för
hamnkaptener i början av 2008.

§ 3.03
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 har beslutat att fortlöpande med jämna mellanrum
inventera klubbarnas behov. Sammanställningen av behovsinventeringen för 2008-2012
pågår och frågan bordlades till nästa möte.

§ 3.04
UNDERHÅLLSBEHOV PIRAR, STRANDSKONINGAR OCH
UPPLÄGGNINGSOMRÅDEN
I samarbete med Lidingö stads tekniska förvaltning har piren och delar av
uppläggningsområdet i Askrike förstärkts under sommaren.
I tekniska nämndens budgetförslag för 2008-2010 föreslås att i investeringsbudget
anvisa 1.000 tkr vardera åren för åtgärder vid övriga pirar samt för förstärkning av
utsatta strandskoningar och uppläggningsområden vid båtklubbarnas hamnområden.
Kultur- och fritidsförvaltningen ska i samarbete med tekniska förvaltningen arbeta fram
förslag på vilka pirar och områden som ska prioriteras.

§ 3.05
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MILJÖFRÅGOR
Under senvåren och sommaren 2007 har miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens
hälsoskyddsinspektörer haft tilllsyn enligt miljöbalken vid samtliga båtklubbar. Under
besöken fick klubbarnas miljöansvariga många tips om hur de kan arbeta vidare för att
förbättra avfallshanteringen mm. Ett bra samarbete mellan hälsoskyddsinspektörerna,
båtklubbarna och kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fart. Ett flertal klubbar har
inskaffat en ny typ av miljöanläggning: Eco Simplex miljöstation.
Kultur- och fritidsförvaltningen samt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen deltar i
projekt ”I love båtliv”, ett samarbetsprojekt mellan kommuner och ideella
organisationer i Stockholms län. Projektets mål är att skapa större förståelse för
båtlivets miljöeffekter samt att förbättra kontakterna mellan olika aktörer inom
båtbranschen. Under säsongen har ett antal klubbar visat upp projektets utställning i
sina klubblokaler.
I september inbjöd miljö- och hälsoskyddsenheten båtklubbarna till ett studiebesök i
Wasahamnen i Stockholm, där en båtbottentvätt demonstrerades. Kultur- och
fritidskontoret lade för båtrådet fram en idé om att i samarbete med miljö- och
hälsoskyddsenheten och Lidingös båtklubbar på prov under två år förlägga en
båtbottentvätt till Lidingö. Kultur- och fritidskontoret fick i uppdrag att fortsätta
undersöka möjligheterna för ett projekt samt att se över om delfinansiering genom
bidrag kan ordnas.

§ 3.06
ÖVRIG INFORMATION
a) Lägesrapport investeringar och underhåll 2007
Planerade investeringar för 2007 är genomförda. Kostnaderna överskrider ram med ca
160 tkr pga förtida investering i Bosöhamnen.
b) Bryggbesiktning
Bryggbesiktning har utförts vid samtliga elva hamnar den 3 oktober. Protokoll bifogas
vid nästa möte i Båtrådet.
c) Rapport från båtkön
Lidingö stads småbåtskö består den 9 okt av 1.032 personer.
d) Utprickning av S-kurvan
Lidingö segelsällskap har meddelat att de inte längre deltar i arbetet att markera
djuprännan i S-kurvan vid Hustegaholm. Lidingö Båtklubb ska i fortsättningen sköta
utprickningen.
e) Investeringar 2008
Med klubbarnas behovsinventering samt synpunkter från bryggbesiktningen som
underlag ska kultur- och fritidsförvaltningen till nästa sammanträde lägga fram ett
förslag till investeringsplan 2008. Aktuella investeringsprojekt kan t.ex. vara nya
mellanbroar och landgångar vid ett flertal klubbar, lägre avstats vid A-bryggan LBK,
utbyte av gamla pontoner samt förtätning vid ett antal klubbar.
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§ 3.07
ÖVRIGA FRÅGOR
a) Bengt Gärde påtalar att han i sommar gått på grund i den trånga passagen vid
Ekholmsnässundet (S-kurvan). Båtrådet efterlyste att kultur- och
fritidsförvaltningen beslutar om nya djupmätningar i sundet, med hjälp av
dykare. Mätningarna skulle utgöra underlag för en ny skiss med
rekommendationer för utprickningen.

§ 3.08
NÄSTA SAMMANTRÄDESDAG
Nästkommande sammanträde avhålls måndagen den 10 mars klockan 17.00 på kulturoch fritidskontoret.

Justering

Carl-Johan Gestrup
Ordförande

Anne Gilbert
Sekreterare

Åke Nygren
Båtförbundet
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