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KFN 2009:10

PROTOKOLL

Båtrådet
Nr 2/ 2009
Tid: måndag den 8 juni klockan 16.00 –21.00.
Plats: Mötet hölls under en båttur runt Lidingö.
Under färden tittade vi på de nyheter som skett i våra båthamnar sedan förra vårens
utflykt. Båtförbundet bjöd på en måltid i rökeriet på Fjäderholmarna. Därefter
förevisades båtbottentvätten i Käppalahamnen.
Närvarande:
Carl-Johan Gestrup
Bo Knutsson
Claudio Crevatin
Bengt Gärde
Olle Hult
Björn Sjöström
Leo Dratwa
Erik Heribertson
Anne Gilbert

ordförande

förvaltningschef
sekreterare

Förhinder att delta i dagens sammanträde har meddelas av Lars Östervall och Åke
Nygren
Justering: Bengt Gärde utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Föredragningslista: KFN 2009:10

Ärenden
§ 2.01
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
Protokoll från båtrådets möte nr 1-2009 lades till handlingarna.

Protokoll 2009-02

§ 2.02
GENOMGÅNG AV CHECKLISTA GÄLLANDE UPPDRAG FRÅN TIDIGARE
BÅTRÅD
Båtrådet gick igenom checklistan för uppföljning av diverse åtaganden och uppdrag.
Listan uppdateras till nästa möte.
§ 2.03
OMFÖRHANDLING AV BÅTAVTALET
Det nu gällande avtalet löper ut 2011-12-31. Avtalet har före årsskiftet sagts upp för
omförhandling genom skriftlig delgivning till Båtförbundet och respektive klubb.
Båtförbundet har utsett tre personer att företräda LBF i avtalsarbetet. En del
diskussioner har förts mellan LBF och kultur- och fritidsnämndens ordförande. Båda
parter har samlat in fakta från andra kommuner i Stockholmsregionen med målet att
sammanställa en gemensam faktabas som grund för de fortsatta förhandlingarna.
§ 2.04
BÅTBOTTENTVÄTTEN I KÄPPALAHAMNEN
Projekt båtbottentvätt i Käppalahamnen fortsätter under säsongen 2009. Nytt för året är
att ett samarbetsavtal är tecknat mellan Lidingö stad och Lidingö båtförbund, där
förbundet dels bidrar ekonomiskt, dels förbinder sig att medverka aktivt i
marknadsföring och information.
Tvätten öppnade för säsongen den 2 juni och håller öppet fram till klubbarnas sista
båtupptagningar i höst. Öppettider 2 – 21 juni är tisdag 16-20 och söndag 14-18. Under
perioden 23 juni – 30 augusti hålls öppet tisdag, onsdag, torsdag 16-20 samt söndag
14-18. Priset är 250 kronor för båtar under 7 m och 350 kronor för båtar över 7 m. För
ett tregångers rabattkort är priset 600 respektive 800 kronor. Medlemmar i klubb
ansluten till LBF får 100 kronor rabatt per tvätt.
Tvätten har i år försetts med två extra hydrauliska armar för styrning av skrovet. På
plats kommer också att finnas en högtryckstvätt för den som själv vill passa på att tvätta
tex akterspegeln.
Vid ett besök i Käppalahamnen fick båtrådet se tvätten i aktion. Rådet var överens om
att satsningen är mycket positiv, framgångsrik och efterfrågad och det diskuterades
möjliga driftsformer efter nuvarande projekttids slut. Efter avslutad säsong är tvätten till
salu.
§ 2.05
ÖVRIG INFORMATION
a) Sticklinge utbyggt med 40 nya platser
En ny ponton om 60 meter är nu placerad vid Sticklinge Udde båtklubb. Klubben
har därmed kunna erbjuda samtliga köande Sticklingebor en båtplats i hamnen.
Hamnanläggningen ser mycket prydlig och välvårdad ut, med enhetliga bommar och
belysningsstolpar. Det nya klubbhuset och den nybyggda lastkajen pryder också sin
plats.

b) Förstärkning av pirar
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I samarbete med Tekniska förvaltningen och med medel ur dess investeringsbudget
har kultur- och fritidsförvaltningen genomfört förstärkningar av pirarna i Käppala
och Torsvik. De förstärkta pirarna beräknas nu kunna stå emot erosion, vågsvall och
högt vattenstånd betydligt bättre än tidigare. Under året återstår arbeten med
förstärkning av strandlinjen vid Skärsätra båtklubb.
c) Utbyte av mellanbroar
Nya mellanbroar i Bosön (8 st), Skärsätra (4 st) och Lidingö båtklubb (4 st) är
beställda och arbetet ska vara klart under säsongen. I Skärsätra prövas en ny typ av
mellanbro med gångjärn, och i LBK byts dessutom en lång landförbindelse ut.
d) Utbyte av ponton och mellanbro vid LSS
Efter årets säsong ska den innersta pontonen och mellanbron vid LSS ersättas med
en 32 meter lång trä- och betongponton. Upphandling pågår och kostnaderna ryms
inom den planerade investeringsprognosen.
e) Tilläggsavtal Bosö båtklubb
Den 1 juli 2009 gör Bosö båtklubb den sista avbetalningen på den 25 åriga
avbetalningsplan som tecknades mellan klubben och staden i samband med att
klubben övertog driften av hamnanläggningen 1984. Ett tilläggsavtal som
specificerar den lösa egendom som därmed övergår i stadens ägo ska tecknas mellan
parterna.

§ 2.06
ÖVRIGA FRÅGOR
a) Ny ordförande i Svenska Båtunionen
Lidingö Båtförbunds ordförande Bengt Gärde har vid årets Båtriksdag valts till
ordförande i Svenska Båtunionen. Unionen består av båtklubbar från hela Sverige och
är med sina cirka 160.000 betalande medlemmar Europas största båtorganisation.
Svenska Båtunionen är en ickepolitisk, båtlivspåverkande organisation som behandlar
aktuella ämnen såsom miljöfrågor och båtkörkort.
b) Behovsinventering
Båtrådet gick igenom den behovsinventering som förra årets uppdaterades av samtliga
båtklubbar. Inventeringen gäller för perioden 20008-2012 och ska stämmas av en gång
om året i båtrådet. Flertalet av önskemålen har tillgodosetts via kultur- och
fritidsförvaltningen och gällande en del av önskemålen hänvisas till tekniska
förvaltningen. Se separat dokument publicerat på LBF:s hemsida.
c) Bryggbesiktning
Åtgärder med anledning av den årliga bryggbesiktningen sker löpande under året,
prioriterat i angelägenhetsgrad. Besiktningsprotokollet delges båtrådet och klubbarna
för kännedom. Det är viktigt att respektive klubb tar del av protokollet och vidtar de
åtgärder som protokollerats som klubbens åtaganden.

d) Ponton till Ekskär
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Bengt Gärde meddelade att man önskar utöka antalet platser vid Ekskär genom
ytterligare en ponton och aviserar LBF:s intresse i det fall det blir någon ponton över
vid ombyggnad i någon hamn på Lidingö.
e) Dalenum
Lidingö Båtförbund och kultur- och fritidsförvaltningen har vid ett flertal tillfällen och i
olika sammanhang förordat planering av en hamnanläggning i samband med
projekteringen av Dalenum. I planerna verkar de inlämnade önskemålen inte ha
hörsammats. Båtrådets ordförande meddelar att han avser att ånyo ta upp frågan
politiskt.
§ 2.07
NÄSTA SAMMANTRÄDESDAG
Nästkommande sammanträde avhålls måndagen den 10 november klockan 17.00.

Justering

Carl-Johan Gestrup
Ordförande

Anne Gilbert
Sekreterare

Bengt Gärde
Båtförbundet
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