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ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ

TID:

Torsdag den 5 oktober 2017

NÄRVARANDE:

Per Gunnartz
Lidingö Båtförbund
Henning Jensen-Wingård
Lidingö Stad, teknik- och fastighetsförvaltningen
Johan Nordström
Lidingö Stad, teknik- och fastighetsförvaltningen
Representanter vid samtliga båtklubbar utom KBS,TBK

Lidingö Båtklubb
A-bryggan
 Ponton 1-5 Byte av undermålig förankring/justera upp
 Ponton 2-3 Montera om t-järnen ev. byta avbärarbalkar
 Skyddsplåt saknas vid sista landgången och en är inte förankrad i bryggan
Kommentar: Bommar på ponton 2-3 ansvarar klubben för att ta bort innan arbtet utförs.
B-bryggan
 Montera t-järn till ponton nr 2 och 3
C-bryggan
 Nytt trädäck på landgången (översyn av bärreglar och betongringar)
 Ponton 1-2 nya avbärarbalkar, montering av t-järn
D-bryggan
 Ponton 1,2 ta bort yttre list ev. byta till nya avbärarbalkar

Lidingö Segelsällskap



Ponton 3 Brunnslock spackla om
Slutför reparation av betongskada på 1 st ponton. Sträck upp längsgående wire.

Övrigt
 Räta upp pontonerna när båtarna är borta och omförankra

Katrinelunds båtklubb


Fastabryggan förstärkning av T-järn vid ändbommen

Talluddens båtklubb

 Ponton 1-2 Justera in landinfästning
Övrigt



Rasskada på västra piren till följd av vågerosion, bevakas

Käppala båtsällskap
B-Bryggan
 Landgången mellan ponton 3 och 4 fixeras. ev byta landgång
C-Bryggan
 Infärsning landgång, bevaka
Övrigt:
 Ponton längst ut har idag toatömning(tidigare båtbottentvätt). Justering av antal hamnplatser i avtal

Breviks båtsällskap
A-Bryggan
 Brygga skadad vid stolpe
B och C-Bryggan
 Stålkonstruktionen under är rostangripen, infästning t-järn, bevakas
D-Bryggan
 Landgång justeras, lagning
J-Bryggan
 Plank tätas ihop

Skärsätra båtklubb

 Ponton 1 mot väster, ett kort T-järn håller på att lossna.
Konsolbryggan
 Montera t-järn, anpassa för det
Övrigt
 Plåtarna kollas vid samtliga mellanbroar
 Ute på T- byte av avbärarbalk
 Ponton betongskadad vid mellanbro
 Förankring av vågbrytarponton mot väster kollas

Torsviks båtklubb
A-Bryggan
 A bryggan ponton 3 är sned. Ny förankring. bevaka

Sticklinge Udde båtklubb
Brygga 3
 Längst ut, en skruv till T-järn har gått av
Brygga 4
 Kätting mot land justeras för centrering av pontonen mot landgång

Askrike segelsällskap
A-bryggan
 Landgång, åtgärd krävs , lösningar utreds
Övrigt:
 Fästanordning undermåligt mellan landgång och ponton vid 2 bryggor

Bosö Båtklubb
E- Brygga
 Fortsatt byte av avbärarbalkar
2

 Ponton 3 gjutskador
 Slitplåt mellanbro 5 är löst
F Brygga
 Brunns lock tätas upp
 Kolla alla förankringar, räta upp bryggraden och töm pontornerna
 Ponton 1-3 status, bevakas
 Övergångsplåt mellanbro 1 är lös
 Fortsatt byte av avbärarbalkar och list på ändan
Brygga B
 Trädäcket vid plats 61 skadat ska bytas, se över omfattning
 Bärande balkar i ponton 2 repareras pga rötskada
Brygga-C
 Nya bärbalkar på mellanbro 1
Brygga-D
 Ny avbärarbalk yttre betongponton, bevakas
Övrigt
De dåliga flytkropparna (betongavflagning) på C-bryggan och D-bryggan borde bevakas. En plan för hur
dessa skall åtgärdas inom den närmaste tiden innan även cellplasten eroderar och tappar flytkraft borde
utarbetas.

Lidingö den 6/10 2017
Johan Nordström
Idrott- och friluftsförvaltare
Teknik- och fastighetsförvaltningen
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