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Förhinder att delta i dagens sammanträde har meddelats av Lasse Tideström och Lars
Östervall.
Justering: Bengt Gärde utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Föredragningslista: KFN 2008:18
Ärenden
§ 1.01
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
Protokoll från båtrådets möte nr 3-2007 lades till handlingarna.
§ 1.02
GENOMGÅNG AV CHECKLISTA GÄLLANDE UPPDRAG FRÅN TIDIGARE
BÅTRÅD
Båtrådet gick igenom checklistan för uppföljning av diverse åtaganden och uppdrag.
Listan uppdateras till nästa möte.

Protokoll 2008-01

§ 1.03
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. Sammanställningen av en ny behovsinventering för 20082012 presenterades. Vid genomgång av önskemålen kunde båtrådet konstatera att flera
projekt redan är åtgärdade. Många önskemål ingår i det årliga underhåll som följer på
bryggbesiktningen, andra är åtgärder där klubbarna har uppmanats att kontakta tekniska
förvaltningen för åtgärd (projekt som ligger utanför arrendeområdet). Önskemål om
investeringar tas upp i samband med investeringsplanen.
§ 1.04
REDOVISNING AV ANTALET VINTERLIGGARE I SJÖN 2007/2008
Skrivelse KFN 2008:18 Vinterliggare
Kultur- och fritidskontoret redogjorde för antalet vinterliggare vid Lidingö stads
båtklubbar under vintersäsongen 2007/2008. Vid inventeringen den 18 februari låg
sammanlagt 24 båtar i hamnarna. Klubbarna debiteras en avgift om 510 kronor per båt.
§ 1.05
INVESTERINGSPLAN 2008
Kultur- och fritidsnämnden har i budget 2008 beviljats 1.500 tkr i investeringsmedel för
åtgärder vid Lidingö stads småbåtshamnar. Investeringskostnaden täcks över tid genom
den årliga grundavgiften per båtplats. Ett antal förslag till investeringar under 2008
framlades vid mötet, bland annat nya mellanbroar vid LBK, LSS, Käppala och Bosön.
Även fortsatt förtätning i Käppala, Bosön, Askrike och Sticklinge diskuterades. Kulturoch fritidskontoret arbetar vidare med förslagen tillsammans med berörda klubbar.
§ 1.06
MILJÖFRÅGOR
Vid årets Båtting i samband med båtmässan i Älvsjö lade Båtmiljörådet fram ett 12punktsprogram för att minska miljöpåverkan från landets fritidsbåtar. Hur kan Lidingö
stad och de elva båtklubbarna arbeta för att minska belastningen på miljön?
Naturskyddsförening i Stockholms län har beviljats anslag ur Stockholms läns
landstings miljöanslag för projekt ”fler anläggningar för båtbottentvätt i Stockholms
län”. Lidingö stad är en del i detta projekt och planerar tillsammans med stadens miljöoch stadsbyggnadsförvaltning för att få en båtbottentvätt till ön. Kultur- och
fritidskontoret framförde en del idéer kring projektet och uppmanades av båtrådet att
arbeta vidare med frågan, bland annat med sikte på att förlägga en båtbottentvätt till
Lidingö till från och med säsongen 2009.
§ 1.07
UPPSÄGNING AV BÅTAVTALET FÖR OMFÖRHANDLING
Det nu gällande avtalet löper ut 2011-12-31. Avtalet ska sägas upp för omförhandling
senast tre år före avtalets utgång. Arbetet med att diskutera hur det framtida avtalet ska
utformas bör påbörjas snarast. Ambitionen är att teckna ett motsvarande avtal mellan
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staden och båtklubbarna/båtförbundet. Lidingö båtförbund tar upp frågan till diskussion
vid nästkommande möte i maj, och frågan förs ut i de politiska grupperna via båtrådets
politiska representanter.
Staden meddelar båtrådet om uppsägning vid kommande möte i båtrådet.
§ 1.08
ÖVRIG INFORMATION
a) Anteckningar från bryggbesiktning den 3 oktober 2007
Skrivelse KuF 2007:41 Anteckningar från besiktning av båthamnar.
b) Fortsatt underhåll pirar
I tekniska nämndens investeringsbudget finns medel avsatta 2008 för fortsatt
renovering av pirarna. Under våren renoveras pirarna i Brevik och Talludden och
strandskoningen vid Skärsätra båtklubb förstärks.
c) Husvagns- / trailerparkering på Bosön
Enligt överenskommelse mellan staden och Bosö båtklubb tas cirka 1.200 kvm av
Bosöns arrendeområde i anspråk av tekniska förvaltningen till kontrakterad
husvagnsparkering. I samband med detta iordningställs också en yta om cirka 900
kvm för båtklubbens räkning för uppställning av trailerbåtar. Villkor för
uppställning formuleras av kultur- och fritidsförvaltningen och klubben gemensamt.
d) Eventuella utbyggnadsmöjligheter på LSS
LSS egen konsolbrygga är i behov av en omfattande renovering. Alternativa
lösningar, t ex att ersätta bryggan med kommunala pontonbryggor, finns. Antalet
platser skulle då eventuellt också kunna utökas. LSS kommer att ta upp frågan till
diskussion vid sitt årsmöte.
e) Biogasledning genom Talluddens hamnbassäng
Representanter från Talluddens båtklubb och från staden närvarade vid ett
samrådsmöte kring SL:s planerade nedläggning av en biogasledning genom
Talluddens hamn. Klubbens och stadens synpunkter framfördes och protokollfördes
vid mötet.
f) Protokoll från dykarbesiktning hösten 2007.
Marinentreprenad har i enlighet med plan för kättingbesiktning under 2007
genomfört dykarbesiktning vid Skärsätra, Lidingö båtklubb och Lidingö
Segelsällskap. Åtgärder föranledda av besiktningsanmärkningarna kommer att
utföras under vintern/våren 2008.
g) Bryggplatstilldelning 2007
En sammanställning av fördelade bryggplatser 2007 presenterades. Tyvärr blir inte
statistiken helt rättvisande på grund av att uppgifter från LSS saknas. Exklusive de
uppgifterna visar statistiken att av de 771 som köade i februari 2007 var det 417
som aktivt sökte plats. Av dessa tilldelades 124 personer en bryggplats. Det innebär
att cirka 30 % av de aktivt sökande erhöll plats säsongen 2007.
§ 1.09
ÖVRIGA FRÅGOR
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a) Statistikuppgifter och webbinformation
Ansvarig för insamling och sammanställning av statistik från båtklubbarna är
båtrådets nya ledamot Björn Sjöström. Han ansvarar också för båtförbundets
hemsida som är under omformning och läggs ut på webben i mars månad.
b) S-kurvan i Ekholmssundet
Dykningar i Ekholmssundet kommer att utföras under våren för att lokalisera
eventuella uppgrundningar som bör märkas ut med prickar.
c) Dalenum-området
Kultur- och fritidsnämnden har i ett remissvar i februari framfört nämndens och
förvaltningens synpunkter kring detaljplanen för Dalenum. Remissvar har även
inlämnats av Lidingö båtförbund.
§ 1.10
NÄSTA SAMMANTRÄDESDAG
Nästkommande sammanträde avhålls måndagen den 2 juni klockan 16.00-21.00.
Mötet föreslog att mötet kombineras med ett studiebesök på Fjäderholmarna och
eventuellt också ett besök vid en båtbottentvätt.

Justering

Carl-Johan Gestrup
Ordförande

Anne Gilbert
Sekreterare

Bengt Gärde
Båtförbundet
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