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ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ

TID:

Torsdag den 3 oktober 2018 Kl.08.00-16.30

NÄRVARANDE:

Per Gunnartz
Lidingö Båtförbund
Henning Jensen-Wingård
Lidingö Stad, teknik- och fastighetsförvaltningen
Johan Nordström
Lidingö Stad, teknik- och fastighetsförvaltningen
Representanter vid samtliga båtklubbar utom KBS

Lidingö Båtklubb
A-bryggan
• Ponton 2-3

montera om t-järnen

B-bryggan
• Byt plåt till fullstor med gångjärn (konsolbrygga och ponton 1)
• Mellanbro ponton 4-5 justera med kätting (längst ut)
C-bryggan
• Mellanbro justeras med kätting (längst ut)
D-bryggan
• Ponton 1,2, montera ihop järn, stärka upp. byta till nya avbärarbalkar, utreds
• Kontroll av landgång

Lidingö Segelsällskap
•
•
•

Ponton 3 Brunns lock spackla om
Mellanbro 3-4 slitplåt i fel läge
Ponton 1-2 mellanbro, kätting i nordväst riktning sträckas upp

Katrinelunds båtklubb
•
•

Landgång ut till ponton, bevakas
Havstrappa yttre planka är sned, förstärkning behövs

Talluddens båtklubb
•

Rasskada på västra piren till följd av vågerosion. Bevakas

Käppala båtsällskap
B-Bryggan
• Landgången mellan ponton 3 och 4 fixeras. ev byta landgång
C-Bryggan
• Infärsning landgång, dra in pontonrad ca 0,5 m
• Ponton 2-3-4 höger avbärarbalk slitna, bevaka

Breviks båtsällskap
A-Bryggan
• Brygga skadad vid stolpe
B och C-Bryggan
• Stålkonstruktionen under är rostangripen, infästning t-järn, utredning
J-Bryggan
• Plank tätas ihop

Skärsätra båtklubb
•
•
•
•
•

Konsolbrygga montera t-järn.
Bojsten tas upp
Förankringssten tas upp
Ponton 1 bult sakans i t-järn, förstärka
Ponton 2 vattenfyllda, ev balkskadad

Torsviks båtklubb
C-Bryggan
• Landgång riktas upp och kätting
• Plåt lös

Sticklinge Udde båtklubb
Brygga 6
• Lös bult på yttre ponton,förstärk och komplettera skruv
Brygga 4
• Bult sakans
Brygga 2-3
• Lanndgångs plåt förstärks, (bredd 130 cm)

Askrike segelsällskap
A-bryggan
• Problem med landgång och fäste, åtgärd krävs, utreds
B- bryggan
• Gångjärn lösning för plåt vid landgång

Bosö Båtklubb
Brygga F
• Brunns lock tätas upp
• Ponton 1-3 bevakas
• Övergångsplåt mellanbro lösa, se över bryggraden
• Insida avbärarbalk ponton 1-2, utreds
Brygga E
Ponton 3 gjutskador
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Brygga-D
• Ny avbärarbalk yttre betongponton D74
Övrigt
De dåliga flytkropparna (betongavflagning) på C-bryggan och D-bryggan borde bevakas. En plan för hur
dessa skall åtgärdas inom den närmaste tiden innan även cellplasten eroderar och tappar flytkraft borde
utarbetas.

Lidingö den 4/10 2018
Johan Nordström
Idrott- och friluftsförvaltare
Teknik- och fastighetsförvaltningen
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