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KFN 2008:18

PROTOKOLL

Båtrådet
Nr 3/ 2008
Tid: Tisdagen den 4 november klockan 17.00.
Plats: Stadshuset, kultur- och fritidskontoret, hus D, plan 4, rum 4161.
Närvarande:
Carl-Johan Gestrup
Bo Knutsson
Claudio Crevatin
Olle Hult
Björn Sjöström
Åke Nygren
Lars Östervall
Lasse Tideström
Erik Heribertson
Anne Gilbert

ordförande

kultur- och fritidschef
sekreterare

Förhinder att delta i dagens sammanträde har meddelats av Bengt Gärde
Justering: Olle Hult utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Föredragningslista: KFN 2008:18

Ärenden
§ 3.01
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
Protokoll från båtrådets möte nr 2-2008 lades till handlingarna.

Protokoll 2008-03

§ 3.02
GENOMGÅNG AV CHECKLISTA GÄLLANDE UPPDRAG FRÅN TIDIGARE
BÅTRÅD
Båtrådet beslöt att checklistan för uppföljning av diverse åtaganden och uppdrag ska
stämmas av vid varje sammanträde. Klubbarnas behovsinventering stäms av vid första
sammanträdet varje år.

§ 3.03
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. Båtförbundet och respektive klubb kommer före
årsskiftet skriftligen att delges uppsägningen.

§ 3.04
BÅTBOTTENTVÄTTEN I KÄPPALAHAMNEN
Under perioden 15 juli t.o.m den 19 oktober har båtbottentvätten i Käppalahamnen
hållit öppen för drive in tvätt. Projektet är ett samarbete mellan stadens kultur-och
fritidsförvaltning, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och Stiftelsen Håll Sverige
Rent. Käppala båtsällskap har upplåtit en del av sitt arrenderade vattenområde för
förankring av 25 meter pontonbrygga och tvätt. Medaktörer och sponsorer är också
Svenska Flytpontoner och Bredbergs El. Resultatet har varit över förväntan, med cirka
530 tvättar. Det har varit en mycket positiv stämning och båtägarna gläds över rena
bottnar och minskad bensinförbrukning.
En utvärdering av sommarens verksamhet kommer nu att ske i samverkan med Håll
Sverige Rent och Lidingös båtklubbar. En utvärderingsenkät går ut till alla de som vid
tvättningen har uppgivit sin e-postadress. Under vintern kommer informationsinsatser
att sättas in för att sprida budskapet om fördelarna med att tvätta båtbotten i stället för
att måla. Ökad tillgänglighet med fler båtbottentvättar skulle öka antalet användare. Vi
bör parallellt också arbeta med andra lösningar så som t.ex spolplattor med rening av
spolvattnet. Hur kan Lidingö Båtförbund och Lidingös båtklubbar medverka i arbetet?
Det är angeläget att arbeta för att driften efter den första projektperioden övertas av
annan aktör än staden.
.
§ 3.05
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 . 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. Under de senaste åren har stora
investeringar gjorts i ett flertal hamnar, varför avgiften kommer att öka kommande
treårsperiod. Det preliminära beräkningsunderlaget har sänts till båtrådets ledamöter
och tas upp för diskussion vid båtförbundets årsmöte den 26 nov. Fastställande av
grudavgift för perioden 2009-2011 sker vid kultur- och fritidsnämndens första
sammanträde 2009.
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§ 3.06
REDOVISNING AV STATISTIK ÖVER ANTALET TILLDELADE
BRYGGPLATSER 2008
Statistikuppgifterna insamlas och sammanställs via båtförbundet. Klubbarnas uppgifter
om antalet tilldelade sommarplatser ska vara båtförbundet tillhanda 15 augusti. Efter
sammanställning ska uppgifterna lämnas till kultur- och fritidskontoret senast 15 sept.
Lidingö båtförbund redogör för årets statistik. En del uppgifter saknades vid mötet men
har kompletterats i efterhand. Av de 871 som köade i februari 2008 var det 430 som
aktivt sökte plats. Av dessa tilldelades 126 personer en bryggplats. Det innebär att
24,4 % av de aktivt sökande erhöll plats säsongen 2008. Statistiken redovisas på LBF:s
hemsida.
Enligt tidigare 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 konstaterades att uppgifter om antalet nyttjade
bryggplatser redan redovisas i statistiken ovan, och att justering av antalet
uppläggningsplatser kan avvakta till omförhandlingen av avtalen inför 2012.

§ 3.07
ÖVRIG INFORMATION
a) Information från Lidingö Jolleseglares verksamhet i Bosöhamnen
LJS, genom Susanne Drougge, har lämnat en rapport från jolleseglarnas verksamhet.
Lidingö Båtförbund lämnar varje år ett bidrag om cirka 90 tkr till verksamheten.
b) Rapport från den senaste bottenundersökningen i S-kurvan, Kyrkviken
En ny botttenundersökning har på begäran utförts i Ekholmssundet i Kyrkviken.
Båtrådet fann ingen anledning till åtgärd men sjöfarten uppmanas att iaktta största
försiktighet och hålla lägsta möjliga fart vid passage genom S-kurvan. Mätprotokoll
och skiss sänds ut till berörda klubbar för kännedom och mätresultatet läggs också
in på LBF:s hemsida.
c) Lägesrapport investeringar 2008 och 2009
13 mellanbroar vid LBK, BBK samt KBS byts ut under november månad.
Upphandling av 60 meter pontonbrygga (40 nya platser) till Sticklinge Udde
Båtklubb pågår. Bryggorna beräknas vara på plats till säsongen 2009.
Vid Lidingö segelsällskap byts två gamla pontonbryggor ut mot nya och en lång
mellanbro ersätts med en pontonbrygga under våren 2009.

d) Tillfällig uppläggning av F16 på parkmark vid Askrike
Vid Askrike SS samlas många av Stockholmsregionens F18 (katamaraner).
Verksamheten expanderar och klubben har fått tillfälligt tillstånd för uppställning av
ytterligare ett 15-tal båtar utanför arrendeområdet. Staden sänder tilläggsfaktura för
uppläggningsplatser utöver avtal till ASS.
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e) Invigning av LBK:s nya klubbhus
Den 18 oktober invigdes Lidingö Båtklubbs nya klubbhus med vickning och musik.
Många klubbmedlemmar och övriga inbjudna deltog i den trevliga festen och fick
lyssna till talare som berättade om klubben förr och nu.
f) Protokoll från bryggbesiktning 1 oktober 2008
Bryggbesiktning har utförts vid samtliga elva hamnar den 1 oktober. Protokollet
läggs ut på LBF:s hemsida för kännedom.
g) Utökad plan för uppställning vid Bosö Båtklubb
Ett område om cirka 2.500 kvm inom BBK:s arrendeområde har iordningställts för
uppställning av båtar. Markarbetena har bekostats av Lidingö stads tekniska
förvaltning som en kompensation för att klubben släppt en bit av sitt arrendeområde
till förmån för stadens uppställning av husvagnar. Klubben och staden ska i
tilläggsavtal reglera hur många extra uppläggningsplatser som ska debiteras.

§ 3.08
ÖVRIGA FRÅGOR
a) Björn Sjöströms förslag på hur systemstödet på Lidingö båtförbunds hemsida kan
utvecklas godkändes av båtrådet. De nya funktionerna ska bla göra det möjligt för
klubbarna att själva underhålla alla uppgifter gällande den egna klubben. I systemet
kommer man att kunna uppdatera och kommentera underhållsåtgärder och
investeringar, fritt skapa maillistor till olika grupper, ge information om båtkön mm
mm. Det nya förslaget ska lanseras vid LBF:s årsmöte den 26 november.

§ 3.09
NÄSTA SAMMANTRÄDESDAG
Nästkommande sammanträde avhålls måndagen den 9 mars 2009 klockan 17.00 på
kultur- och fritidskontoret.

Justering

Carl-Johan Gestrup
Ordförande

Anne Gilbert
Sekreterare

Olle Hult
Båtförbundet
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