2010-06-09

KFN 2010:14

PROTOKOLL

Båtrådet
Nr 2/ 2010
Tid: tisdag den 8 juni klockan 17.00 till 20.45
Plats: Mötet hölls under båtfärd med Vaxholmsbåt till Vaxholm. Vi besökte Vaxholms
nyrenoverade gästhamn och tittade bland annat på den nyinköpta septitanken för
båttoaavfall som nyligen levererats. Båtförbundet bjöd på middag.
Närvarande:
Carl-Johan Gestrup
Claudio Crevatin
Bengt Gärde
Olle Hult
Lars Östervall
Leo Dratwa
Lars Tornérhielm
Erik Heribertson
Anne Gilbert

ordförande

förvaltningschef
sekreterare

Förhinder att delta i dagens sammanträde har meddelats av Bo Knutsson och Åke
Nygren.

Justering: Leo Dratwa utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föredragningslista: KFN 2010:14 2010-05-28

Bilaga
Checklista uppdrag

Protokoll 2010-02

Ärenden
§ 2.01
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
Protokoll från båtrådets möte nr 1-2010 lades till handlingarna.

§ 2.02
GENOMGÅNG AV CHECKLISTA GÄLLANDE UPPDRAG FRÅN TIDIGARE
BÅTRÅD
Båtrådet gick igenom checklistan för uppföljning av diverse åtaganden och uppdrag.
Under mötet utsågs representanter från båtförbundet att fortsättningsvis uppdatera de i
checklistan nämnda listorna. Under mötet diskuterades hur LBF:s hemsida ska kunna
hållas uppdaterad. Enligt tidigare beslut i båtrådet ska all information gällande båtkön
finnas på LBF:s hemsida. På stadens sida ska det endast finnas en länk till LBF. Detta
förutsätter att dokumenten på LBF:s hemsida kontinuerligt uppdateras enligt
överenskommelse.

§ 2.03
BÅTBOTTENTVÄTTEN
Bengt Gärde redogjorde för hur långt arbetet med inköp och övertagande av drift av
båtbottentvätten har kommit. Alla avtal är påskrivna och tvätten ska komma i drift efter
midsommar. Efter klarsignal från Gärde genomför staden köp av de befintliga
pontonbryggorna och bommarna. LBF avser att informera om tvätten via LBF:s och
stadens hemsidor.

§ 2.04
LÄGESRAPPORT INVESTERINGAR SAMT FÖRFRÅGNINGAR OM
FÖRTÄTNING I BEFINTLIGA HAMNAR
Kultur- och fritidskontoret gav en lägesrapport gällande investeringar 2010. De klubbar
som tidigare aviserat intresse för eventuell utbyggnad har i mars via e-post uppmanats
att inkomma med förslag och önskemål om förtätning inom hamnområdena. Förfrågan
har sänts till Askrike, Bosön, LBK, LSS, Käppala och Torsvik. Svar har inkommit från
Bosön, LBK och Käppala. Därutöver har Katrinelund visat intresse för diskussioner om
att utöka hamnen med ett tiotal platser. Staden arbetar vidare under hösten tillsammans
med de klubbar som visat intresse. Utöver dessa planer på förtätning finns också behov
av utbyte av ett antal gamla uttjänta pontoner. Båtrådet såg positivt på en fortsatt
utredning av frågan och på beslut om nyinköp där underlag för detta finns.

§ 2.05
FLYTANDE TOALETTÖMNINGSANLÄGGNING
Lidingö stads tekniska förvaltning har beviljats 150 tkr ur länsstyrelsens LOVA-bidrag
för inköp av en flytande tömningsstation för fritidsbåtars toalettavfall. Septitankens
storlek är cirka 4 x 4 meter med en vikt av 1.2 ton. Föreslagen lokalisering av stationen
är Hustegafjärden utanför Gåshaga (norra sidan). Läget blir provisoriskt under en
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projektperiod på cirka två säsonger. Beräknad totalkostnad för investering och drift är
300 tkr. Beslut om inköp har fattats i tekniska nämnden och kultur- och
fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen delar på stadens kostnad. Dock är det
tekniska förvaltningen som är huvudman för anläggningen.
Syftet med utplaceringen är att öka tillgängligheten för de båtägare som redan kan
sugtömma sin toatank, samt att visa på möjligheten för dem som ännu inte kan tömma.
Staden avsikt är också att, i samarbete med andra kommuner i Stockholmsregionen, ta
fram informationsmaterial med tips om tömningsställen, hur man bygger om sin tank
med mera.

§ 2.06
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTION
En skyddsinspektion vid båtklubbarna kommer att utföras av stadens miljö- och
hälsoskyddsenhet under juni månad. Ett informationsbrev och en beskrivning av
inspektionens omfattning har skickas ut till respektive klubbordförande, och tider för
inspektionerna är bokade.

§ 2.07
BÅTLIV PÅ LIDINGÖ
Nu har de tre framtidsbilderna från samrådet om översiktsplanen arbetats samman till ett
förslag till inriktningsbeslut om hur Lidingö ska utvecklas fram till 2030.
Inriktningsbeslutet ligger till grund för det fortsatta arbetet med Lidingös översiktsplan.
Båtlivet nämns under rubriken ”Grönstruktur och rekreation” och i kapitlets sista stycke
står: ”Det finns behov av att öka tillgängligheten till vattenområden och därmed
potential att skapa fler publika mötesplatser i anslutning till vatten genom till exempel
båtpendling, båtliv och badplatser”. Stadsbyggnadskontorets tolkning är att ordet båtliv
inkluderar bryggplatser, men även andra möjligheter att till exempel hyra båtar, kanoter
etc. De anser också att behovet av utökning av antalet båtplatser är tydligt kommunicerat
med politiken.
Bengt Gärde framför LBF:s besvikelse över att staden genom åren inte har beaktat de
synpunkter som inkommit från båtorganisationen, och att LBF heller inte automatiskt
har använts som remissinstans i båtfrågor, med tanke på att LBF representerar så många
båtägare.
Gärde begär att få följande text införd i protokollet:
”Lidingö Båtförbund vill också framföra sitt missnöje och besvikelse över att Lidingö
kommun, trots anmaning härom flera gånger från Lidingö Båtförbund, inte tagit tillfälle
i akt att beakta frågan om utbyggnad/tillskapande av en småbåtshamn i
Dalenumområdet, särskilt i beaktande av det stora antalet personer som står i båtkön på
Lidingö.”
LBF har också tillskrivit staden om den i inriktningsplanen tänkta förbindelsen över
Kyrkviken.
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Ordföranden CJ Gestrup förklarade att tjänstemännen tar del av alla insända synpunkter.
Allt är en kamp om uppmärksamhet och han uppmanade LBF och respektive klubb att
åter framställa sina synpunkter till stadens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning både
gällande behovet av utökat antal bryggplatser och gällande problembilden kring en
förbindelsen över Kyrkviken.
Hela inriktningsbeslutet finns att hämta på www.lidingo.se.

§ 2.08
ÖVRIGA FRÅGOR
a) Skärsätrakajen
Kajen i Skärsätra förstärktes under hösten. En del reklamationsarbeten, bland annat för
återställande av djupet vid mastkajen, har utförts under våren.
b) Inbjudan till seminarium under Almedalsveckan
Svenska Båtunionen och Sweboat inbjuder företrädare för regering och riksdag,
kommuner och landsting till seminarium under Almedalsveckan i Visby. Seminariet
kommer att fokusera på frågor kring miljöanpassning av båtlivet.
c) Isfri hamn vintertid
Breviks båtsällskap har anmält intresse att från och med kommande vinter på försök
upplåta hamnen för båtägare från andra lidingöklubbar som vill ha båten kvar i sjön
vintertid. Att samla vinterliggarna i en hamn ökar möjligheten att effektivt hålla hamnen
isfri. Att kunna ligga i en isfri hamn i anslutning till farleden ökar också möjligheten att
kunna nyttja båten under en stor del av säsongen.
d) Omförhandling av båtavtalet
Gärde lämnade vid mötet följande text att införa i dagens protokoll:
”Lidingö Båtförbund är mycket besvikna och förvånade över det sätt och nonchalans
som företrädare för Lidingö kommun visar Lidingö Båtförbund i de pågående
förhandlingarna om ett nytt arrendeavtal. Lidingö kommun har konsekvent
vägrat/avvisat alla förhandlingsinviter från Lidingö Båtförbund att skyndsamt effektivt
och i positiv anda, avsluta frågan om ett nytt arrendekontrakt”.

§ 2.09
NÄSTA SAMMANTRÄDESDAG
Nästa sammanträdesdag är fastställd till den 9 november.

Justering

Carl-Johan Gestrup
Ordförande

Anne Gilbert
Sekreterare

Leo Dratwa
Lidingö båtförbund
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Checklista för Båtråds-uppdrag

Uppdaterad 2010-06-09 av LT

Aktuella frågor under (gemensam) bevakning
Dalenum och ytterligare båtplatser

/ Det blir inga båtplatser i Dalenum

Nytt avtal Lö Stad / LBF

/ Förhandlingar startar hösten 2010

Ev. ny(a) båthamn(ar) på ön

/ Frågan behandlas i samband med Översiktsplanen Carl-Johan diskuterar med Paul och MSK

Förstärkning av pirar och markområden

/ Pirarna färdigrenoverade Lägg in överenskommelse om skötsel av markområden i nästa avtal

Uppdrag för staden

Uppdrag för Lidingö Båtförbund

Datum

Uppdragstagare

Ärende

Datum

UppdragsÄrende
tagare

Deadline

12 juni '07

KuFri

Ordna möte för samtliga hamnkaptener under
jan 2011 vid behov

jan '11

12 juni '07

LBF:
sekreterare

Uppdatera båtkö-listan över kontaktpersoner

V. 9 och v
23

12 juni '07

Anne Gilbert

Inventera befintliga sjösättningsramper

ht 2010

12 juni '07

Lars
Tornérhielm

Uppföljning klubbarnas åtaganden Bryggbesiktning

12 juni '07

Anne Gilbert

Förslag på nya sjösättningsramper

ht2010

20-apr-10

LBF:s
Webbmaster

Uppdatera LBF:s hemsida

12 juni '07

Anne Gilbert

Förslag på traileruppställningsplatser

ht 2010

20-apr-10 Bengt Gärde

Deadline

Lars
Tornérhielm
Lars
20-apr-10
Tornérhielm
20-apr-10

Arbetet ovan pågår. Staden informerade om status. Islingerampen asfalterad i samband
med renovering av kajen. Plan finns att i samarbete med TKO renovera ramperna
Islinge, Askrike och Mölna. Söker hitta plats för öppen ramp i Gåshagaområdet.

Protokoll 2010-02

Varje år
v 23

Lista på medlemmar med adress utanför Lidingö

09-nov-10

Ansvarar för uppdatering av checklista efter båtråd

08-jun-10

Ansvarar för uppdatering behovsinventeringen

08-jun-10

Bengt G åtog sig att meddela webbmaster att ändra texten på LBF:s hemsida så att det tydligt
framgår vilka representanter i klubbarna som ska kontaktas i båtplatsärenden.

