ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ.
Tid: onsdag den 1:a oktober 2008
Närvarande: Torgny Wingbro, Lidingö Båtförbund
Kalle Eriksson, Lidingö Stad Kultur o fritid
Henning Wingård -”Representanter vid båtklubbarna utom Katrinelund, Käppala och Skärsätra.

LIDINGÖ BÅTKLUBB
Nytt klubbhus färdigbyggt. Ser mycket trevligt ut. Önskemål/tankar finns att göra ett trädäck
mellan A och B bryggorna för att det att ser bättre ut i området och att få en uppläggningsplats
för jollarna.
A- bryggan: kryss av mellan ponton 1 o 2.
Åtgärd: Kufri lagar krysset.
B-bryggan: tankarna på att byta ut konsolerna på sidorna för c:a 380.000:-kr avvisas av klubben.
Kryss mellan två av pontonerna skadat.
Åtgärd: Kufri lagar krysset.
Klubben har köpt in 11 st stegar som skall bytas/monteras på alla bryggor.
C-bryggan: landgången sned, och mellanbro sned.
Åtgärd: Kufri justerar landgång och mellanbro.
D-bryggan: ok
Övrigt: F-brygga har disskuterats för framtiden att ligga vid ”lilla slipen”.
LIDINGÖ SEGELSÄLLSKAP
Avloppsfrågan skall tar upp mellen Kufri och LSS:s Lennart Björklund.
Första ponton och mellanbro skall ev.bytas enligt tidigare överenskommelse. Detta gör att frågan
om eldosorna löser sig.
Vid träpontonen är det 2 -3 flytblock trasiga.
Åtgärd: Kufri byter blocken vid lämpligt tillfälle enl. ök med klubben.
KATRINELUNDS BÅTKLUBB
Ingen representant
Klubben har i förväg sänt anteckning om två brister dom anser finns. Vi går runt och kollar att allt
är ok.
Betr.bristerna: 1) trälist runt pontonen är dålig
2) spången till pontonen dålig.
Kufris utlåtande: Henning har provborrat ett antal hål i trälisten och funnit att den är helt
funktionsduglig, dock är den inte ytmässigt så vacker. Spången är inte heller så vacker men
bedöms vara funktionsduglig, men hålls under uppsikt av Kufri till nästa besiktning.
TALLUDDENS BÅTBLUBB
Förstärkningarna av piren som gjorts under senaste året har blivit bra och fungerar utmärkt enligt
klubben.
Brygga 1: ett antal brädor rutta.
Åtgärd: Kufri byter brädorna.
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Ponton 2: Lutar något, förmodligen beror det på belysningsstolparnas placering på ena
sidan.Pontonen vittrar något på sidorna.
Åtgärd: Kufri håller koll på pontonens sidor.
Ponton 3 och 4 ok.
KÄPPALA BÅTKLUBB
ingen representant.
Båttvätten har tillkommit under året och varit en stor framgång för båtägarna och inte minst för
miljön.
Konsolbryggan: Matta som sitter på plats nr 3 skall tas bort. Allt ogräs skall tas bort enligt
tidigare ö.k. med klubben. Detta har inte gjorts och påpekas härmed igen. I övrigt ok.
BREVIKS BÅTSÄLLSKAP
Klubben har ev. för avsikt att dra om all el i klubben/hamnen och göra den EU anpassad.
Pirarna har belagts med nytt matrial som klubben är nöjd med.
Vattendjupet i hamnen och dess problem kvarstår. Hur göra?
A-kajen: ogräs skall tas bort av klubben enligt tidigare ök, klubben åtgärdar detta nu.
B-kajen: Kufri skall göra inspektion av balkarna.
C-kajen: OK
D-ponton: Kättingarna dåliga. Landgångarna bör förlängas. Kantvirket ett problem runt
pontonen.
Åtgärd: Kufri byter kätting, provborrar och försöker förlänga landgången om möjligt.
E-ponton: avbärarlist ev.bytas.
Åtgärd: Kufri provborrar och avger status.
E-ponton: Samma åtgärder som på E-pontonen.
För övrigt: en belysningsstolpen fungerar inte trots påstötningar av klubben till Tekniska
Kontoret. Kufri lovar att tala med TKO om detta. Lite ytterligare asfalt bör läggas mer än det som
TKO markerat vid piren. Kalle har talat med TKO och det skall ordnas till på ett bra sätt enl.
NCC. Totalt skall c:a 700 kvm läggas vid piren under v.43/08.
För övrigt: Pirarana och strandskoningen runt hamnen har förstärkts.
SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB
ingen representant.
Vi kollade och fann att: Västra pontonen släppt, öven den östra gjort likadant.
Åtgärd: kufri skaffar nya infästningar till båda pontonerna och förbättrar infästningen.
För övrigt: Strandskoningen mellan bryggan och mastkransbryggan har förstärkts.
TORSVIKS BÅTKLUBB
Mastkranen skall snyggas till av klubben. Piren som tidigare eroderat har byggts på med
sprängmassor som klubben fått från Tranholmen.
Inre bryggan: Ligger snett.
Åtgärd: Kufri justerar landfästet/kättingarna.
STICKLINGE UDDE BÅTKLUBB
Klubbhuset färdigt och mycket trevligt. Vatten o avlopp klart. Värmeväxlare via sjövatten.
Ankringsförbudsskyltar skall sättas upp på klubbens bekostnad och av klubben själva, detta för att
undvika att ankring förstör uppvärmningsledningarna i sjön. Henning ger tips hur montering skall
göras av skyltarna.
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Ponton 3-4-5: reglar behövs på korta sträckor bl.a. på utsidan.
Åtgärd: Kufri ordnar reglar, ev. med klubbens hjälp vid monteringen.
Ponton 4: T-järn ur läge, sitter med spännband nu.
Åtgärd: Kufri lagar T-järnet.
Ponton 5: T-järn trasigt.
Åtgärd: Kufri byter ut järnet.
ASKRIKE SEGELSÄLLSKAP
Gör förfrågan om att vi skall flytta vår servicebåt till klubben, men Henning avvisar pga att den
ligger bra i Käppala just nu.
Konsolbryggan: Förslag att sätta ett ”stopp” i slutet av resp. konsolbrygga.
Åtgärd:Kufri undersöker möjligheten att göra någon typ av ”stopp”.
Pirarbetet som gjorts är klubben nöjd med.
Önskemål: att höja standarden på pontonerna = att räcken o.s.v. byts ut. Kanske i en förlängning
att pontonerna byts ut mot nya, då kan man tänkas att förlänga dom och därmed öka antalet
båtplatser totalt i klubben.
Vidare att ändra belysningen på piren från s.k. ”giraffer” till rundspridande armaturer.
Åtgärd: Kufri kollar möjligheten med Tekniska Kontoret att byta armaturer.
BOSÖ BÅTKLUBB
Klubben lämnar vid besiktningen anteckningar om vilka brister som kommer att påpekas.
Problem med trasiga öglor togs upp, Henning påpekar att det tillhör klubbens ansvar.
A-brygga: spången ut till bryggan är murken.
Åtgärd: Kufri kollar och ev. åtgärdar.
B-brygga: sidobalkar vid B54 murkna.
Åtgärd: Kufri byter virke.
D-brygga: sidobalkarna vid D47 – D48 murkna.
Åtgärd: Kufri byter virket.
E-bryggan Spången murken.
Åtgärd: Kufri kollar och ev. åtgärdar.
F-bryggan: Spången murken, sidobalkar F51-F56 knäckta, fästöglor skadade.
Åtgärd: Kufri kollar och ev. åtgärdar spången, lagar sidobalkarn, betr. Fästöglorna se inledande
stycket om klubbens ansvar i det fallet.

Lidingö 17 oktober 2008-10-17
Vid pennan
Kalle Eriksson
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