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ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ

TID:

Torsdag den 3 oktober 2018 Kl.08.00-16.30

NÄRVARANDE:
Henning Jensen
Lidingö Stad, teknik- och fastighetsförvaltningen
Johan Nordström
Lidingö Stad, teknik- och fastighetsförvaltningen
Per Gunnartz
Lidingö Båtförbund
Representanter vid samtliga båtklubbar

Lidingö Båtklubb
A-bryggan
• Ponton 2-3 felmontering av t-järnen, byta avbärarbalkar
B-bryggan
• Byt plåt till fullstor med gångjärn mellan konsolbrygga och ponton 1
• Mellanbro ponton 4-5 justera med kätting (längst ut)
C-bryggan
• Mellanbro justeras med kätting (längst ut)
• Mellanlandgång och ponton 1 Ramp sätts ihop
D-bryggan
• Nya avbärarbalk längst ut behöver förstärkas vid hörn båda sidor

Lidingö Segelsällskap
•
•

Ponton 3 Brunns lock spackla om
Mellan landgång och ponton 1 justera plåt

Katrinelunds båtklubb
•
•

Landgång ut till ponton, trädäck behöver bytas
Havstrappans yttre planka sned och förstärkning behövs,undermålig fast skruvad

Talluddens båtklubb
•

Rasskada på västra piren till följd av vågerosion. Bevakas

Käppala båtsällskap
B-Bryggan
• Behov av plåt mellan ponton 2 och mellanbro
C-Bryggan
• Infärsning landgång förstärks, dra in pontonrad ca 0,5 m

•
•
•

Ponton 2-3-4 höger avbärarbalk slitna
Spänna upp kätting mellanbro och ponton 3 alt, byte fjäder.
Ponton 2 betong åtgärda ytan

Breviks båtsällskap
B och C-Bryggan
• Stålkonstruktionen under är rostangripen, bevakas
J-Bryggan
• Trädäck tätas upp

Skärsätra båtklubb
•
•
•

Ponton 1 infästning av t-järn förstärks
Ponton 2 justera kättingfästets riktning
Vågbrytande pontoner sprickor i skarvar, bevakas

Torsviks båtklubb
Inget att notera

Sticklinge Udde båtklubb
Brygga 6
• Lös bult på yttre ponton,förstärk och komplettera skruv
Brygga 2-3
• Mellan landgång och landfäste täcks med rörlig plåt. (bredd 130 cm)

Askrike segelsällskap
A-bryggan
• Omdisponera av landgångar A och B brygga

Bosö Båtklubb
Brygga-D
• Byta trävirke D15
Brygga-C
• Byta trävirke plats 23
Övrigt
De dåliga flytkropparna (betongavflagning) på A-B och C- bryggan är under utredning.

Lidingö den 2019-10-07
Johan Nordström
Idrott- och friluftsförvaltare
Teknik- och fastighetsförvaltningen
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