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KFN 2011:20

PROTOKOLL

Båtrådet
Nr 2/2011
Tid: Tisdag den 7 juni kl.16.00-21.00
Plats: Bosö båtklubb. Samling strax innan för avfärd till Stocksunds hamn där vi fick en
guidning av området. Lidingö båtförbund bjöd på middag på Hamnkrogen.

Närvarande:
Hans Barje
Bosse Knutsson
Cecilia Gille
Christian Ehrling
Lars Tornérhielm
Lars Östervall
Erik Heribertson
Anne Gilbert
Renato Petéh

ordförande

förvaltningschef
sekreterare

Förhinder att delta i dagens sammanträde har Erik Alteryd, Bengt Gärde och
Björn Sjöström.
Justering: Lars Tornérhielm utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Föredragningslista: KFN 2011-05-27

Bilaga: Checklista uppdrag

Protokoll 2011-02

Ärenden

§ 2.01
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
Protokoll från båtrådets möte nr 1-2011 lades till handlingarna.

§ 2.02
ANMÄLAN AV NY SEKRETERARE TILL BÅTRÅDET
Kultur- och fritidschefen meddelar att ny sekreterare från 2011-05-27 är Renato Petéh.
Renato ersätter Anne Gilbert som innehaft posten sedan juni 2000.

§ 2.03
GENOMGÅNG AV CHECKLISTA GÄLLANDE UPPDRAG FRÅN TIDIGARE
BÅTRÅD
Checklista förelåg vid mötet
Båtrådet gick igenom checklistan för uppföljning av diverse åtaganden och uppdrag.
Lars Tornérhielm från båtförbundet har i uppdrag att uppdatera listan som bilägges
protokollet.

§ 2.04
INFORMATION FRÅN LIDINGÖ JOLLESEGLARES VERKSAMHET
Vid föregående möte med båtrådet beslöts att lägga in en fast punkt på dagordningen
med löpande information om Lbf:s och Lidingö Jolleseglares ungdomsverksamhet.
Christian Ehrling berättade vid Erik Alteryds frånvaro att Jolleseglarnas verksamhet har
flyttat till Bosöns idrottsinstitut och utökats med olika typer av båtar och att man även
inriktat sig på unga vuxna. Antalet aktiva seglare är för klubben ”all time high”.
Anmälan till sommarens seglarläger på Ekskär sker just nu. Christian meddelar även att
samarbetet med sjöscouterna verkar fruktsamt.
Förslag framkom att klubben skriver kortfattat om verksamheten som bilägges
protokollet.

§ 2.05
NYTT BÅTAVTAL 2012-2027
Skrivelse Avtal mellan Lidingö Båtförbund och till förbundet anslutna båtklubbar och
Lidingö stad bifogas
Förhandlingarna kring huvudavtalet är klara och avtalsförslaget är undertecknat av
Lidingö Båtförbunds parter samt godkänt av kultur- och fritidsnämnden. Avtalet ska nu
godkännas i kommunstyrelsen den 22 juni 2011.
Arbetet med de lokala arrendeavtalen har påbörjats och beräknas vara färdiga för beslut
i kultur- och fritidsnämnden senast den 7 december 2011.
Lbf:s nya förhandlingskommitté består av Björn Sjöström, Philippe Tamwelius och Lars
Tornerhielm.
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§ 2.06
RAPPORT FRÅN TOATANKEN ”WATERLOO”
Invigning skedde onsdag den 27 april av kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans
Barje och tekniska nämndens ordförande Jenny Nilsson. Tanken är förtöjd i östra
Södergarnsviken och förslag på informationsmaterial (affischer och hemsidetext) är
utsänt till samtliga Lidingös båtklubbar. Besök till toatanken gjordes.

§ 2.07
LÄGESRAPPORT HJÄRTSTARTARE
Tillsyningsmännen på Björkskär har genomgått godkänd kurs i DHLR och hjärtstartaren
finns placerad på Björkskär. Några av båtklubbarna har köpt in egna hjärtstartare, staden
rekommenderar att de registreras på www.hjartstartarregistret.se.
Även Lidingö Båtförbund meddelar att en hjärtstartare köpts in och kommer att placeras
på Ekskär.

§ 2.08
GENOMFÖRDA INVESTERINGAR UNDER 2011
Rapport från tidigare beslutade investeringar vid Käppala båtsällskap, Askrike
segelsällskap, Breviks segelsällskap och Lidingö båtklubb.
I Käppala har två gamla 21-meters betongpontoner bytts ut mot två 24-meters
betongpontoner vid B och C bryggorna. I Brevik har träbalken som löper längs klubbens
E och F kaj bytts ut. I Askrike har en gammal 21-meters betongponton vid brygga 1
bytts mot en 24-meters betongponton samt förankringen på nocken vid brygga 2
förstärkts. Till Lidingö båtklubb har 252 m T-järn köpts in och monterats.

§ 2.09
KOMMANDE INVESTERINGAR
Förlängning av brygga B och C i Lidingö båtklubb med två stycken 16-meters trä- och
betongpontoner är redan beslutad i båtrådet och beräknas inköpas och förankras under
försommaren.
Lidingö stad föreslår utbyte av gammal uttjänt 21-meters betongponton vid Lidingö
båtklubb till ny 24-meters trä- och betongponton.
Under året planeras projektering av förtätning i klubbarna Askrike, Lidingö båtklubb,
Katrinelund samt Bosön.
Principiellt förslag till beslut fattas att staden i samarbete med respektive klubb arbetar
vidare med förslagen. I de fall klubbarna ställer sig positiva bifaller Lidingö Båtförbund
att projekten genomförs inom båtavtalet.

§ 2.10
LÄGESRAPPORT DRIFT
Skrivelse Åtgärdslista föreligger vid mötet
Staden redogör för löpande driftsåtgärder under året.
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§ 2.11
INFORMATION FRÅN BOSÖ BÅTKLUBB
Klubben meddelar att verksamheten kring gästhamnen upphört dock finns ett fåtal
gästplatser kvar. Upplåtande av plats för husvagnar kommer att upphöra under 2011.

§ 2.12
DAGVATTENRENING I INRE KYRKVIKEN
Planerna för projektering av dagvattenrening i inre Kyrkviken pågår. Flera förslag
föreligger och diskussioner har förts mellan Lidingö stads miljö- och
stadsbyggnadskontor och Lidingö båtklubb för eventuellt samnyttjande av pontoner och
vattenområde.

§ 2.13
UTPRICKNING AV EKHOLMSSUNDET
Skrivelse 2001-04-20 och dykeriinspektion 2008-06-17 föreligger vid mötet
Under ett par års tid har det funnits oklarheter kring utprickning av S-kurvan i
Kyrkviken. Enligt gammalt beslut ska LSS och LBK gemensamt ansvara för kontroll
och justering av prickar. Kvarstår denna överenskommelse mellan klubbarna? Lars
Tornérhielm meddelar innan sommaren.

§ 2.14
REVIDERING AV ARBETSORDNING
Skrivelse 2011-05-27, Arbetsordning för Lidingö Båtråd föreligger vid mötet
Nu gällande arbetsordning för Lidingö Båtråd reviderades i Båtrådet den 18 november
1992. Nyrevidering av arbetsordning har arbetats fram av staden och Lidingö
Båtförbunds förhandlingskommitté. Båtrådet godkänner förslaget och överlämnar det till
kultur- och fritidsnämnden för beslut.

§ 2.15
REVIDERING AV BÅTREGLER FÖR DEN GEMENSAMMA BÅTKÖN
Skrivelse, 2011-05-31, föreligger vid mötet
I samband med förhandlingarna om båtavtalet har ett förslag till revidering av reglerna
tagits fram. Båtrådet godkänner förslaget och överlämnar det till kultur- och
fritidsnämnden för beslut.

§ 2.16
INFORMATION OM NIMBUS ETABLERING VID TORSVIKSKAJEN
Detaljplanen har varit ute på samråd. En utställning av Nimbus etablering vid
Torsvikskajen beräknas ske under hösten. Planen medger utställning och försäljning av
båtar med ca 50-70 båtplatser, en del av dessa är tänkta att hyras ut men formen för detta
är ännu inte klart.
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§ 2.17
REMISS OM FARTBEGRÄNSNING I HALVKAKSSUNDET
Boende längs Nackasidan har i skrivelse till Länsstyrelsen ansökt om fartbegränsning.
Lidingö stad är remissinstans i ärendet och svar ska inlämnas senast den 13 juni 2011.
Kultur- och fritidskontoret anser att vi vid våra båtklubbar har stora besvär med svall
längs med Lidingös södra sida. Svall och sug från båtarna orsakar erosion på pirar och
strandskoningar och sliter på bryggor och förtöjningsmaterial. Vi har mycket svårt att
skydda oss mot detta och instämmer att en sänkt hastighetsgräns är mycket angelägen.
Kultur- och fritidskontoret lämnar båtrådets synpunkter till stadens remissvar.

§ 2.18
ÖVRIGA FRÅGOR
Skärsätra båtklubb upplever att mycket sjö och svall dras upp från Vasakronas m/s
Ballerina som trafikerar rutten mellan Lidingö, Nacka Strand och Nybroplan.
I remissvar till föregående punkt kompletteras även Skärsätra Båtklubbs synpunkter.

§ 2.19
NÄSTA SAMMANTRÄDESDAG
Nästa sammanträdesdag onsdag den 26 oktober.
Eventuellt måste ytterligare ett sammanträde avhållas under årets senare del för att
fastställa hamnplatsavgifter för perioden 2012-2014.

Justering

Hans Barje
Ordförande

Renato Petéh
Sekreterare

Lars Tornérhielm
Lidingö segelsällskap
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Checklista för Båtråds-uppdrag

Uppdaterad 2011-06-07 av LT

Aktuella frågor under gemensam bevakning
Ev. ny(a) båthamn(ar) på ön

Frågan behandlas i samband med Översiktsplanen

Nytt avtal Lö Stad / LBF

Förhandlingar avslutade

Lokala avtal med resp klubb

Klart före 11-12-07

Uppdrag för staden
Datum

Uppdragstagare

Ärende

Uppdrag för Lidingö Båtförbund
Deadline

Datum

UppdragsÄrende
tagare

Deadline

12 juni '07 KuFri

Ordna möte för att informera om det nya
avtalet.

jan '12

12 juni '07

LBF:
sekreterare

Uppdatera lista över hamnkaptener och varvsbasar

V. 9 och v
23

12 juni '07 KuFri

Förslag på nya sjösättningsramper

vt 2011

12 juni '07

Lars
Tornérhielm

Uppföljning klubbarnas åtaganden i samband med
Bryggbesiktning

Varje år

12 juni '07 KuFri

Förslag på traileruppställningsplatser

vt 2011

20-apr-10

Lars
Tornérhielm

Ansvarar för uppdatering av checklista efter båtråd

1 v efter
båtråd

07-jun-11 KuFri

medverka vid framtagning av långsiktig
behovsinventering

vt 2012

07-jun-11

Lars
Tornérhielm

Framtagning av ny långsiktig behovsinventeringen
avseende underhåll av hamnarna

vt 2012

Arbetet ovan pågår. Staden informerade om status. Plan finns att i samarbete med TKO
renovera ramperna Askrike och Mölna. Söker hitta plats för öppen ramp i
Gåshagaområdet.

