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 PROTOKOLL  
 
 
 
 
 
Båtrådet 
 
Nr 3/ 2005 
 
Tid: måndag  den 10 oktober klockan 17.00 – 19.00.  
  
Plats: Stadshuset, kultur- och fritidskontoret, hus D, plan 4, rum 4161. 
 
Närvarande:  
Carl-Johan Gestrup ordförande 
Bo Knutsson 
Malin Ohlsson 
Bengt Gärde   
Olle Hult 
Lars Tideström 
Erik Heribertson kultur- och fritidschef 
Anne Gilbert sekreterare 
Per-Erik Berggren Ordförande Lidingö Roddklubb 
 
 
 
Förhinder att delta i dagens sammanträde meddelas av Lars Östervall, Bengt 
Andersson och Åke Nygren.                               
 
Justering: Bengt Gärde utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
Föredragningslista: KuF 2005:40 
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Ärenden 
 
 
§ 3.01 
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
Ordföranden gick igenom protokoll nr 2/2005 som därefter lades till handlingarna. 
 
 
§ 3.02 
PRESENTATION AV LIDINGÖ RODDKLUBB OCH DESS VERKSAMHET 
Per-Erik Berggren, ordförande i Lidingö Roddklubb, var inbjuden till dagens båtråd för 
att presentera klubbens verksamhet. Klubben driver sin verksamhet vid Trimergården i 
inre Kyrkviken där de har sin klubblokal, kanoter och roddbåtar. 
 
 
§ 3.03 
DISKUSSION KRING GÄLLANDE BÅTAVTAL OCH AVGIFTER FÖR ATT HA 
BÅT  I  LIDINGÖS SMÅBÅTSHAMNAR 
Diskussionen kring båtavtalet inleddes vid Båtrådets sammanträde den 4 april. 
Ordföranden hade redan för över ett år sedan i Båtrådet tagit upp frågan om båtägarnas 
stöd till ungdomsverksamhet på Lidingö. Han var den 26 september inbjuden att vid 
Lidingö båtförbunds styrelsemöte personligen presentera tankarna kring dessa frågor.   
Båtklubbarna har av båtförbundet i uppdrag att redovisa omfattningen av den 
ungdomsverksamhet som bedrivs i respektive klubb. 
 
 
§ 3.04 
BÅTKÖN – REGLER, INFORMATION OCH HEMSIDOR 
En arbetsgrupp har på båtrådets uppdrag arbetat fram ett förslag till reviderade köregler 
och ny text till båtförbundets och stadens hemsidor. Arbetsgruppen redovisade ett 
färdigt förslag med länkar mellan stadens och LBF:s hemsidor. Anmälningsblankett och 
regler för anmälan till båtkö ska finnas på stadens hemsida, medan övrig information 
meddelas och uppdateras på LBF:s hemsidor. Förslaget till ”Regler för anmälan till 
båtkö” fastställs i kultur- och fritidsnämnden den 19 oktober, därefter görs redaktionella 
ändringar i reglertexten av båtrådet och staden i samråd. Informationen om Lidingös 
båthamnar och båtkön publiceras nätet i slutet av oktober.  
 
 
§ 3.05 
HAMNPLATSAVGIFTER FÖR PERIODEN 2006-2008 
I enlighet med gällande huvudavtal skall beräkningsunderlag framtagas för fastställande 
av avgifter för båtplatser (grundavgifter) för perioden 2006 – 2008.  Arbetet pågår för 
närvarande på förvaltningen och ärendet ska efter godkännande av båtrådet beslutas i 
kultur- och fritidsnämnden den 7 december. Arrendeavgifterna för samma period 
regleras med index. Planerade investeringar om ca 1.5 miljoner per år 2006 - 2008 
ligger som underlag vid beräkningen av nästa periods grundavgifter.     
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§ 3.06 
REDOVISNING AV STATISTIK ÖVER ANTALET TILLDELADE 
BRYGGPLATSER 2005 
Statistikuppgifterna ska fr o m år 2005 insamlas och sammanställas via båtförbundet 
(Lars Tideström). Klubbarnas uppgifter ska vara båtförbundet tillhanda 15 augusti 
(sommarplatser) respektive 15 nov (vinterplatser). Efter sammanställning ska 
uppgifterna lämnas till kultur- och fritidskontoret senast 15 sept respektive 15 dec. 
Uppgifter saknas från tre klubbar varför sammanställning av statistiken redovisas vid 
nästa sammanträde. 
 
 
§ 3.07 
ÖVRIG INFORMATION 

a) Lägesrapport utbyggnad av Sticklinge Udde båtklubb 
b) Lägesrapport renovering av konsolbryggorna i Askrike 
c) Lägesrapport renovering av konsolbryggan i Brevik 
d) Lägesrapport renovering av konsolbryggan i Käppala 
e) Lägesrapport rivning av H-bryggan, nya pontoner samt utökat arrendeområde i 

Brevik 
f) Förslag om utökning av antalet bryggplatser vid Torsviks båtklubb 
g) Anteckningar från bryggbesiktning 27 september 2005. Skrivelse Kuf 2005:44 
h) Aktuella kättingbesiktningar 2005 
i) Bottenundersökningar i Talluddens båtklubb 
j) Investeringar 2006 

 
 

a) till e) Anne Gilbert informerade kring om- och utbyggnader i småbåtshamnarna 
under 2005.  Investeringar om ca 4.2 miljoner genomförs under året. 
f) Torsviks båtklubb har inkommit med ett förslag på om- och/eller tillbyggnad av 
hamnen i Islingeviken. Förslaget inrymmer alternativ på mellan 17 – 40 platser.  
h) Kättingbesiktningar utförs enligt plan i Katrinelund, Skärsätra, Sticklinge och 
Talludden under hösten 2005. 
i) Bottenundersökning genom dykning har på klubbens önskan vid två tillfällen utförts 
vid Talluddens båtsällskap. Staden och klubben har kommit överens om att klubben via 
utprickning varnar för de uppgrundningar som har lokaliserats i lilla hamnbassängen. 
j) Anne Gilbert redogjorde för kommande investeringsbehov under perioden 2006-
2008. År 2003 genomfördes en inventering av underhålls- och investeringsbehoven vid 
samtliga klubbar. Under åren 2003 till 2005 har flertalet av de ur säkerhetssynpunkt 
viktiga projekten genomförts. Under perioden 2006-2008 färdigställs renoveringen av 
Askrikes konsolbryggor, skadade pontoner byts ut och åtgärder för att tillgodose 
önskemål om utökat antal platser vidtages. 
Finansiering av den på sikt planerade förstärkningen av stenpirarna som skyddar sex av 
våra hamnar behandlas av kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med tekniska 
förvaltningen. Kostnad för förstärkning av pirarna utgör inte underlag för beräkningen 
av grundavgifterna. 
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§ 3.08 
ÖVRIGA FRÅGOR 

a) Bo Knutsson påpekade att utprickningen i S-kurvan i Kyrkviken har flyttats ur 
läge under sommaren. LBK och LSS ser gemensamt över utprickningen inför 
varje säsong. 

b) Bengt Gärde meddelade att Ekskär är i behov av en begagnad ponton för 
ytterligare utbyggnad av hamnen.   

 
 
 
§ 3.9 
NÄSTA SAMMANTRÄDESDAG  
Nästkommande sammanträde avhålls tisdagen den 29 november klockan 17.00  
(prel) på kultur- och fritidskontoret. 
 
 
 
 
Justering 
 
 
Carl-Johan Gestrup     Anne Gilbert 
Ordförande      Sekreterare 
 
 
 
Bengt Gärde 
Båtförbundet 
 
 
 


