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  PROTOKOLL  
 
 
 
 
 
Båtrådet 
 
Nr 4/ 2006 
 
Tid: måndag den 4 dec klockan 17.00-18.30.  
  
Plats: Stadshuset, kultur- och fritidskontoret, hus D, plan 4, rum 4161. 
  
 
Närvarande:  
Carl-Johan Gestrup ordförande 
Bo Knutsson 
Malin Olsson 
Bengt Gärde   
Olle Hult 
Lasse Tideström 
Åke Nygren 
Lars Östervall 
Erik Heribertson kultur- och fritidschef 
Anne Gilbert sekreterare 
 
 
Förhinder att delta i dagens sammanträde har meddelats av Bengt Andersson. 
 
 
Justering: Bengt Gärde utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
Föredragningslista: KuF 2006:50 
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Ärenden 
 
 
 
§ 4.01 
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
Protokoll från båtrådets möte nr 3-2006 lades till handlingarna. 
 
 
 
§ 4.02 
INVESTERINGSPLAN 2007 
Kultur- och fritidsnämnden har i budget 2007 beviljats 1.500 tkr i investeringsmedel för 
åtgärder vid Lidingös småbåtshamnar. Båtrådet har vid tidigare sammanträde enats om 
att under 2007 prioritera om- och utbyggnad av Torsviks båtklubb, omläggning av däck 
på pontoner i Bosö båtklubb samt förtätning genom utläggning av en ny ponton i 
Käppala. Dessutom planeras förstärkning av förankringen av vågbrytarna i Käppala och 
Skärsätra samt ett omfattande kättingbyte i Bosö båtklubb. Kultur- och fritidskontoret 
redogör för hur långt de olika projekten har framskridit.  
 
Båtrådet diskuterade också kring behovet av och förutsättningarna för att skapa fler 
traileruppställningsplatser samt öppna trailerramper för att förbättra möjligheterna för 
dem som vill ta upp sina båtar på trailer i stället för att uppta en bryggplats. 
 
 
 
§ 4.03 
BEHOVSINVENTERING 2004-2009 
2004 genomfördes en behovsinventering där respektive klubb angav önskemål om 
underhålls- och reparationsbehov, åtgärder för att öka antalet bryggplatser samt övriga 
angelägna standardhöjande åtgärder. Båtrådet gjorde en avstämning av vad som hittills 
har åtgärdats och konstaterade att flertalet behov och önskemål har tillgodosetts. 
Båtrådet beslöt att fortlöpande med jämna mellanrum inventera klubbarnas behov. 
Lasse Tideström fick i uppdrag att revidera den gamla listan samt att genomföra en ny 
inventering  gällande åren 2007-2011. 
 
 
 
§ 4.04 
MARKUNDERSÖKNING AV UPPLÄGGNINGSOMRÅDEN 
Structor Mark har i uppdrag att avlägga en skriftlig rapport och ett förslag till 
åtgärdsprogram gällande markproblemen vid uppläggningsplatserna. Rapporten ha ännu 
inte färdigställts. 
Gällande rasrisken vid strandpromenaden längs Skärsätra båtklubb uppmanas klubben 
att ta direktkontakt med Lidingö stads tekniska förvaltning. 
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§ 4.05 
NY WEBBADRESS TILL LIDINGÖ BÅTFÖRBUNDS HEMSIDA 
LBF:s hemsida ska få en ny webbadress, www.lidingobf.se. Adressen kommer att vara i 
drift senast i slutet av januari. 
 
 
 
§ 4.06 
INFORMATIONSTRÄFF FÖR KLUBBARNAS HAMNKAPTENER 
Kultur- och fritidsförvaltningens handläggare av båtkön, Anne Nisser, avser att till den 
23 januari 2007 kalla alla hamnkaptener till en informations- och diskussionsträff där 
frågor kring den gemensamma båtkön, regelverk, anmälningsförfarande mm behandlas. 
Vid mötet ska också Lasse Tideström närvara, för att redogöra för rutinerna kring 
insamlande av statistik över fördelade platser.    
 
 
 
§ 4.07 
SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB OCH NYA DALÉNUMOMRÅDET 
Lars Östervall, Åke Nygren och Anne Gilbert har träffat representanter från miljö- och 
stadsbyggnadskontoret och diskuterat om hur projekteringen av Dalénumområdet 
påverkar Skärsätra båtklubb och vilka möjligheter till utökning av bryggplatser som 
inryms i planen. I befintlig plan finns endast ett tjugotal nya platser inritade. Lidingö 
båtförbund uppmanades av miljö- och stadsbyggnadskontoret att inkomma med förslag 
på lösning för att ytterligare utöka antalet båtplatser.  
 
Åke Nygren presenterar vid båtrådets möte en skiss med ett förslag som skulle ge ca 50 
nya platser i båtklubben samt ca 240 platser utanför bostadsområdet. Förslaget 
förutsätter att bryggorna skyddas mot vind och svall av vågbrytarpontoner alternativt en 
pir. 
Båtrådet påtalar vikten av att kunna erbjuda nya båtplatser när nya bostadsområden 
uppförs.   
Representanter från båtrådet ska uppvakta projektgruppen för Dalénumområdet och 
presenterar förslaget samt framföra båtförbundets synpunkter. 
Carl-Johan Gestrup tar upp frågan om utökat antal båtplatser i sin partigrupp. 
 
 
 
§ 4.08 
ÖVRIG INFORMATION 

a) Kättingbyten i Bosö båtklubb brygga D, E och F 
b) Förbättring av förankring av vågbrytaren i Käppala 
c) Ny förtöjning av vågbrytaren i Skärsätra 
d) Information om utprickningen i S-kurvan 
e) Protokoll från bryggbesiktning 

 
 
 
Anne Gilbert redogjorde  
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a) Kättingbyten kommer att utföras på en stor del av kättingarna på Bosöns D, E 
och F brygga direkt efter islossningen våren 2007. 

b) Under vintern/våren kompletteras vågbrytarens förankring med kätting och 
ankare även in mot land för att dämpa rycken från svall. Även kopplet mellan 
pontonerna förstärks. 

c) Minst en av Skärsätra vågbrytares förankringar har släppt och pontonen ligger 
helt ur läge. Våren 2007 läggs ny/nya ankare ut och pontonen justeras till rätt 
plats. 

d) Lidingö Segelsällskap har aviserat att Lidingö segelsällskap och Lidingö 
Båtklubb inte längre anser sig kunna ansvara för utprickningen av S- kurvan vid 
Ekholmssundet. De föreslår att utmärkningen i sundet upphör. Klubbarna ska 
inkomma med en gemensam skrivelse till kultur- och fritidsförvaltningen där de 
beskriver läget. 

e) Minnesanteckningar från bryggbesiktning den 26 september (Kuf 2006:53) 
delades ut vid mötet och har sänts ut till klubbarna. De i protokollet antecknade 
åtgärderna vidtages efterhand under kommande år. 

 
 
 
§ 4.09 
ÖVRIGA FRÅGOR  
Inga övriga frågor togs upp. 
 
 
 
§ 4.10 
NÄSTA SAMMANTRÄDESDAG  
Nästkommande sammanträde avhålls måndagen den 26 mars 2007  klockan 17.00 på 
kultur- och fritidskontoret. 
 
 
 
 
 
 
 
Justering  
 
 
 
Carl-Johan Gestrup  Anne Gilbert    
Ordförande  Sekreterare  
  
 
 
 
Bengt Gärde 
Båtförbundet 


