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 PROTOKOLL  
 
 
 
 
 
Båtrådet 
 
Nr 1/ 2007 
 
Tid: måndag den 26 mars klockan 17.00-18.30.  
  
Plats: Stadshuset, kultur- och fritidskontoret, hus D, plan 4, rum 4161. 
  
Närvarande:  
Carl-Johan Gestrup ordförande 
Bo Knutsson 
Olle Hult 
Lasse Tideström 
Bengt Andersson 
Anne Gilbert sekreterare 
 
 
Förhinder att delta i dagens sammanträde har meddelats av Claudio Crevatin, Erik 
Heribertson, Lars Östervall, Bengt Gärde och Åke Nyman.  
 
 
Justering: Olle Hult utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
Föredragningslista: KuF 2007:06 
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Ärenden 
 
§ 1.01 
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
Protokoll från båtrådets möte nr 4-2006 lades till handlingarna. Gällande § 4.07 
noterades att båtförbundet ännu ej har uppvaktat stadens projektgrupp för 
Dalénumområdet för att framföra synpunkter och förslag på båtplatser i området. 
 
 
§ 1.02 
REDOVISNING AV ANTALET VINTERLIGGARE I SJÖN 2006/2007 
Skrivelse KuF 2007:04 
Anne Gilbert redogjorde för antalet vinterliggare vid Lidingö stads båtklubbar under 
vintersäsongen 2006/2007. Denna vinter har 37 båtägare valt att låta sina båtar liggga 
kvar i sjön (antalet räknades den 18 januari). Klubbarna har debiterats en avgift för 
vinterliggare om 510 kronor per båt med förfallodag 2007-04-01. 
Antalet registrerade vinterliggare har i vinter varit ovanligt stort på grund av att det var 
isfritt i hamnarna fram till mitten av januari.  
Båtrådet kom överens om att inventeringen fortsättningsvis ska utföras den 1 februari. 
Vid samma tidpunkt ska också den sedan tidigare beslutade inventeringen av antalet 
upplagda båtar ske.  
 
 
§ 1.03 
BEHOVSINVENTERING 2007-2012 
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 vid förra sammanträdet 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 rapporterar om den nya 
behovsinventeringen för 2007-2012 som just nu genomförs i klubbarna. Klubbarna ska 
inlämna sina önskemål till båtförbundet senast den 11 juni.   
 
 
§ 1.04 
MARKUNDERSÖKNING AV UPPLÄGGNINGSOMRÅDEN 
Structor Mark har avlagt en skriftlig rapport och ett förslag till åtgärdsprogram gällande 
markproblemen vid uppläggningsplatserna. Rapporten, som omfattar Talludens och 
Bosöns båtklubb, presenterades. Markproblem av olika art och omfatttning finns även 
vid andra klubbar.  
Det kan konstateras att det kan komma att krävas omfattande ekonomiska resurser för 
att ågärda problemen med att marken undermineras och att håligheter plötsligt uppstår. 
Vid Talludden har uppläggningsplanen i september 2006 vibrerats med tung vält och 
nytt ytmaterial har lagts på med hitintills tillfredställande resultat. 
 
Båtrådets ordförande avser att tillsammans med  kultur- och fritidskontoret 
sammanställa ett PM innehållande de olika frågeställningar och problem som kan 



 3 

uppstå vid ytterligare markskador. Skaderisker och ansvarsförhållanden bör därefter 
utredas ur juridisk och säkerhetsmässig aspekt. 
Klubbarna uppmanas vid uppställning av båtar på de arrenderade 
uppläggningsområdena tillse att båtägarna använder lämpligt pallningsmaterial. Vagga 
eller bockar med en bred anläggningsyta mot marken rekommenderas för att minska 
punktbelastning och eliminera risken för olyckor. En möjlig åtgärd är också att på 
respektive klubb definiera de områden där mobilkranen ställs upp och förstärka marken 
på dessa ställen. 
 
 
§ 1.05 
SKADOR ORSAKADE AV  HÖGT VATTENSTÅND OCH HÅRDA VINDAR 
Under de första veckorna i januari uppmättes extremt höga vattennivåer i Östersjön. 
Som högst i Stockholms skärgård rapporterades 108 cm över medelvattenstånd. Detta, i 
kombination med hårda vindstyrkor, har orsakat skador på pirar, strandskoningar och 
uppläggningsplatser. Skrivelse har inkommit från Askrike segelsällskap med hemställan 
om hjälp att återställa marken efter skadorna. 
Även i denna fråga arbetar ordföranden tillsammans med kultur- och fritidskontoret 
vidare med att inventera de uppkomna skadorna samt föreslå olika åtgärder för att på 
sikt förstärka skyddet av våra hamnanläggningar och båtuppläggningsområden.  
 
 
§ 1.06 
ÖVRIG INFORMATION 

a) Lägesrapport investeringar 2007 
Vid Torsviks båtklubb har pontonerna vänds 90 grader och nya fundament för 
landfästen har uppförts. En del arbeten återstår att utföra under våren för att färdigställa 
arbetet. Åtgärden har, förutom att båtarna nu ligger bättre skyddade, resulterat i 17 nya 
båtplatser samt möjlighet till vidare utbyggnad. 
 
En ny toalettanläggning har uppförts på Ekskär. Den nya anläggningen möjliggör 
kompostering på plats, vilket är både miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt. 
 
Vid Käppala båtsällskap har ponton B förlängts med 30 meter vilket ger cirka 20 nya 
båtplatser. Förankringen av Käppalahamnens vågbrytare har också förstäkts med 
ytterligare två ankare. 
 
Vid Bosö båtklubb har bryggdäcken på brygga B, C och D lagts om. Även en del 
bärande balkar och fronter har ersatts med nytt virke, och nya mellanbroar och slitplåtar 
har tillverkats. Arbeten med byte av kättingar på brygga D, E och F pågår. 
 
 

b) Informationsträff för klubbarnas hamnkaptener angående båtkön 
Den 5 februari hölls ett möte med kultur- och fritidskontorets handläggare av båtkön 
och klubbarnas ansvariga för platstilldelning. Vid mötet dryftades gemensamma frågor 
kring båtkön. Avsikten är att ett liknande informationsmöte ska hållas i början av varje 
år.  
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§ 1.07 
ÖVRIGA FRÅGOR  

a) Nytt klubbhus vid Sticklinge Udde båtklubb 
Sticklinge Udde båtklubb har sökt, och av miljö- och stadsbyggnadsnämnden  beviljats, 
bygglov för uppförande av ett klubbhus. I arrendekontraktets § 5 uttalas att båtklubben 
också måste ha tillstånd från övriga berörda myndigheter för uppförande av 
anläggningar inom området. Kultur- och fritidskontoret, såsom företrädare för 
markägaren, har inget att erinra mot att ett klubbhus uppförs. Båtrådet tillstyrker. 
 

b) Förslag om fler tillfälliga gästplatser på Lidingö 
Förslag har inkommit till kultur- och fritidskontoret om att fler bryggplatser ska 
reserveras för gästande båtar. I dag har två klubbar, Bosön och Käppala, gästplatser. De 
övriga klubbarna ser just nu ingen möjlighet att hantera praktiska och administrativa 
rutiner i samband med tillfälliga upplåtelser av platser. 
 

c) Inbrott vid Skärsätra båtklubb 
Under helgen den 24-25 mars hade Skärsätra båtklubb påhälsning av tjuvar. Ett antal 
skåp har brutits upp och tjuvarna har också tagit sig in i ett antal båtar inom området. 
 
 
§ 1.08 
NÄSTA SAMMANTRÄDESDAG  
Nästkommande sammanträde avhålls måndagen den 11 juni 2007 med avresa från Bosö 
båtklubb klockan 16.00. Båtturen går till Ekskär där båtförbundets representanter  
förevisar den nya toalettanläggningen, bjuder på en enklare förtäring samt en 
rundvandring på ön. Åter vid Bosön ca 21.00. 
 
 
 
 
 
 
 
Carl-Johan Gestrup  Anne Gilbert    
Ordförande  Sekreterare  
  
 
 
 
Olle Hult 
båtförbundet 
 
 
 
 
  


