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ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ 

 

 

 

TID: Torsdagen den 7 oktober 2021 Kl.08.00-16.30 

 

NÄRVARANDE:  

 Henning Jensen Lidingö Stad, teknik- och fastighetsförvaltningen 

 Magnus Öhrlén Lidingö Stad, teknik- och fastighetsförvaltningen 

 Susanna Hummerhielm Lidingö Stad, lärande och kulturförvaltningen 

 Per Gunnartz  Lidingö Båtförbund  

 Robbie Bergqvist  

 Representanter vid samtliga båtklubbar  

 

                           

 

Lidingö Båtklubb                       
A-bryggan 

• Ponton 3 lutar (dykbesikning) 

C-bryggan 

• Önskar bommar vid landgång    

D-bryggan 

• Bevaka spricka i avbärarbalk 

• Efterdra avbärarbalk 

• Endbeslag innerst på den yttre pontonen 

 

Lidingö Segelsällskap  
• Bro mellan ponton 9-10, södra konsolen på driv utanför underlagsplåt 

• Övergång mellan land och landgång. Bockad skyddsplåt där man får ta onödigt hög fart för att ta sig 

över. 

• Spackla brunnar 

• Korta T-järn monterade av klubben. Byts mot långa? Bevakas. 

  

Katrinelunds båtklubb   
• Skruva fast däcket fram till grinden  

• Sätt genomgående bult i alla hörn på flytbryggan 

 

Talluddens båtklubb 
• Brygga 1 sätt t-järn 

• Brygga 2 byt avbärarlist höger sida, översyn slitplåtar 

• Brygga 3 t-järn, tag bort ”snobbrädan”, därefter kolla kantbalkens kondition 

• Brygga 4 sätta stöd ben   
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Käppala båtsällskap  
B-Bryggan 

• Kloss vid första bron  

• Laga ytlagret på 3:e pontonen 

C-Bryggan   

 

• Laga lock    

• Lyft bro mellan 1:a och 2.a pontonen 

 

Breviks båtsällskap            
B-Bryggan  

• Se över t-järn 

D-Bryggan 

• Hasplåten  

• Spänna upp kättingen  

G-Bryggan 

• Löst T-järn vid plats G12           

 

J-Bryggan 

• Trädäck tätas upp           

 

Skärsätra båtklubb  
• Vågbrytande pontoner sprickor i skarvar, bevakas 

• T-järn sätt nytt bleck  

• Plats 27 genomgående bult 

• Svetsa mellan t-järn 

 

Torsviks båtklubb  
Inget att notera  

 

Sticklinge Udde båtklubb 

Brygga 1 

• Kättingjustering  

Brygga 4 

• En skarv mellan pontonsektionerna är förskjuten. 

• Kättingbyte vid landfästet. 
Brygga 5 

• Nivåskilnad mellan pontonerna bevakas. 

Brygga 6 

• Se över kättingarna mot landfäste 

 

Diskuterades möjlighet till förtätning genom att addera ytterligare bryggor väster om befintliga. 

                      

Askrike segelsällskap  
B-bryggan /400-bryggan 

• Se över om vi kan förtäta genom att flytta ut pontonerna och lägga till en kort ponton mot land 

C-bryggan/500-bryggan 

• Se över om vi kan förtäta genom att förlänga bryggan med 1st 10 metersponton 

Piren 

• Vill sätta staket mot uppläggningsplatsen för catamaraner 
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Bosö Båtklubb  
Brygga-F 

• Byta avbärarvirke hela vänstersidan 

• Laga yttre mellanbron 

Brygga A-D 

• Bevaka flytkropparna på träpontonerna  

     

Diskuterades möjlighet till förtätning genom att förlänga bryggorna E och D. 

    

 

 

Lidingö den 2021-10-08 

 

Magnus Öhrlén 

Driftchef idrott och friluftsliv 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

  

 

 

 

 

 

 

 

     


