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KFN 2008:18

PROTOKOLL

Båtrådet
Nr 2/ 2008
Tid: Måndagen den 2 juni klockan 16.00.
Plats: Mötet hölls under båtfärd runt Lidingö, där vi besökte hamnarna i Askrike,
Sticklinge, Torsvik, Brevik, Käppala och Talludden för att titta på de arbeten med pirar
och bryggor som har utförts under året. En enklare förtäring intogs vid ombord, förtöjda
vid Fjäderholmarna.
Närvarande:
Carl-Johan Gestrup
Bo Knutsson
Claudio Crevatin
Bengt Gärde
Olle Hult
Björn Sjöström
Åke Nygren
Lars Östervall
Erik Heribertson
Anne Gilbert

ordförande

kultur- och fritidschef
sekreterare

Förhinder att delta i dagens sammanträde har meddelats av Lasse Tideström
Justering: Björn Sjöström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Föredragningslista: KFN 2008:18

Ärenden
§ 2.01
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
Protokoll från båtrådets möte nr 1-2008 lades till handlingarna.

Protokoll 2008-02

§ 2.02
GENOMGÅNG AV CHECKLISTA GÄLLANDE UPPDRAG FRÅN TIDIGARE
BÅTRÅD
Båtrådet gick igenom checklistan för uppföljning av diverse åtaganden och uppdrag.
Björn Sjöström ansvarar i fortsättningen för uppdatering av denna lista, vilken stäms av
vid varje sammanträde.
Avstämning av listan med klubbarnas behovsinventering ska göras en gång per år.

§ 2.03
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.

§ 2.04
PROJEKT BÅTBOTTENTVÄTT PÅ LIDINGÖ
Lidingö stads kultur- och fritidsförvaltning planerar att förlägga en båtbottentvätt till en
av båthamnarna på Lidingö. Projektet är ett samarbete mellan stadens kultur-och
fritidsförvaltning, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och Stiftelsen Håll Sverige
Rent. Medaktörer och sponsorer är också Lidingö Båtförbund, Svenska Flytpontoner
och Bredbergs El. Tvätten förläggs till Käppalahamnen, där en ny 25 meter lång ponton
läggs ut speciellt för ändamålet. Vid pontonens ena sida finns också möjlighet till cirka
åtta nya båtplatser.
Tvätten finansieras av Stiftelsen Håll Sverige Rent och pontonbryggan sponsras av
Svenska Flytpontoner. Bredbergs El står för material till kabeldragning och installation
för strömförsörjning. Käppala båtklubb upplåter sitt arrenderade vattenområde för
verksamheten och kultur- och fritidsförvaltningen står för driften. Projektet beräknas
pågå under minst två säsonger med början 1 juli 2008.
En massiv informationsinsats med mycket hjälp från Båtförbundet och respektive
båtklubb krävs för att få ut informationen till Lidingös båtägare.
Kontrollstationer kommer att placeras ut i ett antal av Lidingös småbåtshamnar för att
på så sätt lokalt informera båtägarna om när havstulpanerna settlar och det är dags att
tvätta båtbotten. De som tvättar har möjlighet att registreras för att få tillgång till SMSutskick med havstulpanvarning.

§ 2.05
JUSTERAD GRUNDAVGIFT FÖR PERIODEN 2009-2011
I enlighet med gällande huvudavtal skall beräkningsunderlag framtagas för fastställande
av avgifter för båtplatser (grundavgifter) för perioden 2009 – 2011. Arbetet pågår för
närvarande på förvaltningen och ärendet ska efter godkännande av båtrådet beslutas i
kultur- och fritidsnämnden den 3 december. Arrendeavgifterna för samma period
regleras med index. Planerade investeringar om ca 1.5 miljoner per år 2009 - 2011
ligger som underlag vid beräkningen av nästa periods grundavgifter.
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Under de senaste åren har stora investeringar gjorts i ett flertal hamnar, varför avgiften
kommer att öka kommande treårsperiod.

§ 2.06
ÖVRIG INFORMATION
a) Rapport från pirarbeten i Talludden och Brevik samt förstärkning av
strandskoningen i Skärsätra.

§ 2.07
ÖVRIGA FRÅGOR
a) Investeringar
Under hösten ersätts en gammal ponton och en lång mellanbro i LSS med en ny,
cirka 30 meter lång ponton. I LBK, Bosön och Käppala byts 13 gamla mellanbroar
ut mot nya.
b) Dalenum
Båtrådet diskuterade planförslaget för Dalenum och konstaterade att gällande
planförslag inte innefattar några nya båtplatser. Båtrådet förespråkar en utökning av
vattenbyggnadsområdet i samband med att planen skrivs för att möjliggöra framtida
utbyggnad.
c) MH Dyk har i uppdrag att i slutet av juni skanna av botten i S-kurvan i Kyrkviken
för att framställa en aktuell skiss över djupförhållandena.

§ 2.08
NÄSTA SAMMANTRÄDESDAG
Nästkommande sammanträde avhålls måndagen den 13 oktober klockan 17.00 på
kultur- och fritidskontoret.

Justering

Carl-Johan Gestrup
Ordförande

Anne Gilbert
Sekreterare

Björn Sjöström
Båtförbundet
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