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Claudio Crevatin 
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Åke Nygren 
Lars Tornérhielm 
Erik Heribertson förvaltningschef 
Anne Gilbert sekreterare 
 
  
Förhinder att delta i dagens sammanträde har meddelats av Bengt Gärde, Lars Östervall 
och Leo Dratwa.                             
 
 
Justering: Olle Hult utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
Föredragningslista: KFN 2010:14  2010-04-13 
 
 
Bilagor:  Checklista 
  Nyckeltal 2009 
  Tillsyns- och skötselanvisning för pontoner och tillbehör 
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Ärenden 
 
§ 1.01 
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
Protokoll från båtrådets möte nr 3-2009 lades till handlingarna. 
 
 
 
§ 1.02 
GENOMGÅNG AV CHECKLISTA GÄLLANDE UPPDRAG FRÅN TIDIGARE 
BÅTRÅD 
Checklista förelåg vid mötet 
Båtrådet gick igenom checklistan för uppföljning av diverse åtaganden och uppdrag. 
Listan ska uppdateras av båtförbundet som uppmanas att, som efterträdare till Björn 
Sjöström, utse en ansvarig för uppgiften. Dagens checklista uppdaterades av 
sekreteraren.  
Båtrådet konstaterade att LBF:s hemsida bör uppdateras gällande ett flertal dokument. 
 
 
 
§ 1.03 
REDOVISNING AV ANTALET VINTERLIGGARE I SJÖN 2009/2010 
Skrivelse KFN 2010:14 2010-02-24 förelåg vid mötet 
Kultur- och fritidskontoret redogjorde för antalet vinterliggare i sjön vid Lidingö stads 
båtklubbar under säsongen 2009/2010. Vid inventeringen den 1 februari 2010 låg 
sammanlagt 33 båtar i hamnarna. Klubbarna debiteras ett belopp per båt motsvarande 
den för perioden fastställda grundavgiften och förfallodagen var den 1 april. 
 
Lars T föreslår att en hamn upplåtes till samtliga vinterliggare för att effektivt kunna 
hålla hamnen isfri och för att frigöra platser på land. Frågan tas upp i Lidingö 
båtförbund för vidare diskussion.  
 
Mötet beslöt att Ekskärsintendentens vinteravgift i sjön kan betalas av Lidingö 
båtförbund i det fall hemmahamnen inte tar kostnaden. 
  
 
 
§ 1.04 
BÅTBOTTENTVÄTTEN     
Lidingö båtförbund redogjorde för hur långt arbetet med inköp och övertagande av drift 
av båtbottentvätten har kommit. Käppala båtsällskap har medgivit att verksamheten 
även fortsättningsvis får bedrivas i hamnen. Avtalsskrivning med Håll Sverige Rent om 
inköp av tvätten pågår och avtalet med entreprenören är i stort sett klart.  
Den 12 april besöktes tvätten av miljöminister Anders Carlgren. 
Det är av största vikt att information om tvätten och säsongens öppettider når båtägarna 
snarast via hemsidor, affischer och flygblad. 
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§ 1.05 
PLAN FÖR KÄTTINGBESIKTNING 
Skrivelse kufri 2009-11-18 förelåg vid mötet  
Kultur- och fritidskontoret redogjorde för den uppdaterade planen för besiktning av 
pontonernas förankringar. År 2010 ska pontonerna i Torsvik samt D, E och F –
pontonerna i Bosön besiktigas. 
 
 
 
§ 1.06 
KOMMANDE INVESTERINGAR 
En avstämning av LBF:s behovsinventering 2008-2012 visar att samtliga enligt 
klubbarna oundgängliga underhålls-/reparationsbehovet är åtgärdade.  
Avstämningen av möjliga åtgärder för att öka antalet båtplatser visar att plats för 
förtätning finns i Askrike, Bosön, Torsvik, LBK och LSS. Klubbarna har, dels genom 
föregående möte i båtrådet dels genom separat e-postmeddelande, uppmanats att 
inkomma med förslag och önskemål om förtätning inom hamnområdena. Hittills har 
Lidingö båtklubb och Bosö båtklubb meddelat att de är intresserade av att diskutera 
lösningar för ett utökat antal platser.  
Gällande behovsinventeringen av standardhöjande åtgärder återstår två poster: muddring 
av hamnbassängen i Brevik samt åtgärder för att öka vattenströmningen i Talluddens 
hamn. Båtrådet ställer sig tveksam till möjligheten att vidta dessa kostnadskrävande 
åtgärder.  
 
Kultur- och fritidskontoret framlade förslag på investeringar 2010.  
En del tidigare beslutade investeringar, bland annat i LSS, belastar årets 
investeringsbudget.  
Båtrådet beslöt att investera i nya mellanbroar och landgångar vid Talludden, Torsvik 
och Käppala. I det fall LBF köper båtbottentvätten ska de för verksamheten befintliga 
pontonerna i Käppalahamnen inköpas. Investeringar i samband med eventuella 
förtätningar beslutas på kommande möten.  
 
 
 
§ 1.07 
TOALETTÖMNINGSANLÄGGNINGAR 
Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram en konsekvensbeskrivning vid 
ett införande av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar.  
Lidingö stads tekniska förvaltning har ansökt om, och av länstyreslen beviljats, LOVA-
stöd (lokalt vattenvårdsprojekt) för inköp och drift av en fritt flytande 
tömningsanläggning. Undersökningar pågår kring var anläggningen lämpligast kan 
placeras, helst i Gåshagaområdet. 
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§ 1.08 
LIDINGÖ STADS ÖVERSIKTSPLAN 
Kultur- och fritidsförvaltningen deltar löpande i arbetet med revidering av stadens 
översiktsplan. Vid ett flertal möten med projektgruppen har tjänstemän från 
förvaltningen bevakat båtlivets intressen genom synpunkter med bäring på hamnar och 
båttrafik. Ordföranden konstaterade att båtfrågorna bemöts mycket positivt i planarbetet, 
både från tjänstemän och från politiker. 
 
 
 
§ 1.09 
TILLSYNS- OCH SKÖTSELINSTRUKTION 
Vid förra mötet framlade kultur- och fritidsförvaltningen ett förslag till 
skötselinstruktion för pontoner. Instruktionen ska användas som en hjälp att tillse att 
materialet regelbundet besiktigas och att eventuella skador åtgärdas eller rapporters 
snarast. Förslaget bordlades den 10 november 2009 för och togs åter upp till beslut vid 
detta möte. Mötet godkände dokumentet för tillämpning vid klubbarna och beslöt att 
instruktionen ska bifogas protokollet samt läggas ut på LBF:s hemsida. 
 
 
 
§ 1.10 
ÖVRIG INFORMATION 

a) Information om vinterns arbeten 
Samtliga arbeten som meddelats båtrådet vid tidigare möten är utförda och 
slutbesiktigade. 
 

b) Nyckeltal småbåtshamnarna 2009 
Nyckeltal för 2009 redovisades och bifogas protokollet. 
 

c) Årlig bryggbesiktning 2010 
2010 års bryggbesiktning fastställdes till den 15 september. Informationen läggs ut på 
LBF:s hemsida och kallelse skickas till respektive klubb i god tid. 
 
 
 
§ 1.11 
ÖVRIGA FRÅGOR 

a) Bryggplatsinnehavare ej skrivna på Lidingö? 
Ordföranden undrade hur många medlemmar ej mantalsskrivna på Lidingö som har 
båtplats i våra hamnar. LBF åtog sig att sammanställa en lista och redovisa vid nästa 
möte. 
 

b) Miljö- och hälsoskyddsinspektion 
En skyddsinspektion vid klubbarna kommer att utföras av stadens miljö- och 
hälsoskyddsenhet under maj månad. Checklistor som beskriver vad inspektionen 
omfattar kommer att skickas ut i förväg. MSK kommer under året att genomföra en 
attitydundersökning bland båtägarna liknande den som utfördes år 2007. LBF samtycker 
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till att enkäten kan skickas ut via klubbarna under förutsättning att de får färdigplockade 
och frankerade kuvert.   
 
 
§ 1.12 
NÄSTA SAMMANTRÄDESDAG 
Nästkommande sammanträde avhålls tisdagen den 8 juni cirka 16.30 – 21.00. Ett förslag 
att besöka Waxholm framkom och sekreteraren hör med Waxholms kommun om de kan 
tipsa om mål för studiebesöket. 
 
  
 
 
 
Justering 
 
 
Carl-Johan Gestrup Anne Gilbert 
Ordförande Sekreterare  
 
 
 
Olle Hult 
Lidingö båtförbund 
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Checklista för Båtråds-uppdrag
Aktuella frågor under (gemensam) bevakning

Dalenum och ytterligare båtplatser / Det blir inga båtplatser i Dalenum

Nytt avtal Lö Stad / LBF  / Förhandlingar startar hösten 2010

Ev. ny(a) båthamn(ar) på ön  / Frågan behandlas i samband med Översiktsplanen Carl-Johan diskuterar med Paul och MSK

Förstärkning av pirar och markområden  / Pirarna färdigrenoverade Lägg in överenskommelse om skötsel av markområden i nästa avtal

Uppdrag för staden Uppdrag för Lidingö Båtförbund

Datum Uppdrags-
tagare Ärende Deadline Datum Uppdrags-

tagare Ärende Deadline

12 juni '07 KuFri Ordna möte för samtliga hamnkaptener under 
jan 2011 vid behov jan '11 12 juni '07 Vem? Uppdatera båtkö-listan över kontaktpersoner V. 9 och   v 

23

12 juni '07 Anne Gilbert Inventera befintliga sjösättningsramper ht 2010 12 juni '07 Vem? Uppföljning klubbarnas åtaganden Bryggbesiktning Varje år

12 juni '07 Anne Gilbert Förslag på nya sjösättningsramper ht2010 20-apr-10 Vem? Uppdatera LBF:s hemsida 08-jun-10

12 juni '07 Anne Gilbert Förslag på traileruppställningsplatser ht 2010 20-apr-10 Vem? Lista på medlemmar med adress utanför Lidingö 08-jun-10

Arbetet ovan pågår 20-apr-10 Vem? Utse person som uppdaterar checklista 08-jun-10

20-apr-10 Vem? Utse person som uppdaterar behovsinventeringen 08-jun-10

 

Uppdaterad   2010-04-20 av AG
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          2010-04-20 
Tillsyn – och skötselinstruktion för pontoner och tillbehör  
vid Lidingö stads småbåtshamnar. 
 
För att kunna ha en fungerande brygganläggning finns det en del detaljer som 
regelbundet skall kontrolleras. Anläggningen besiktigas en gång om året av 
representanter från Båtförbundet, Lidingö stad och respektive båtklubb. För bästa 
möjliga underhåll och säkerhet är det dock viktigt att klubbfunktionärer tidigt upptäcker 
eventuella skador så att de kan åtgärdas snarast. För åtgärd på bryggor, landgångar, 
kättingar och mellanbroar ansvarar staden, för åtgärder på förtöjningsmaterial (T-järn, 
bommar, bojar mm), el och va ansvarar klubben. I det fall ansvaret åligger staden, är det 
viktigt att klubben rapporterar skadan så snart den upptäcks. 
 
Följande checklista kan användas för regelbunden kontroll av betong samt betong-
träpontoner: ( S = stadens ansvar, K= klubbens ansvar) 
   

- Landgångens infästning bör kontrolleras minst 2 gånger per år. S 
 
- Mellanbroarnas status och infästning bör kontrolleras minst 2 gånger per år   S 
 
- Förtöjningsbommarnas infästning i fenderlisten bör kontrolleras regelbundet, 

dock minst 2 gånger per år.      K 
 
- Infästning av förtöjningsbommarnas flytkroppar bör kontrolleras regelbundet, 

dock minst 2 gånger per år.      K 
 
- Pontonernas förankringssystem kontrolleras med hjälp av dykare vid behov eller 

efter fastställd plan för kättingbesiktning. Normalt besiktigas kättingarna vart 7:e 
år (pontoner i extra utsatta lägen besiktigas oftare).  S 

 
- Kättingarna byts då cirka 50 % av godset rostat bort.  S 

 
- I de fall pontonerna är kopplade med kätting kontrolleras dess status och 

spänning minst 2 gånger per år    S 
 

- Spänningen av stålwire i pontonerna kontrolleras minst 2 gånger per år och 
efterspänns om så erfordras. Wiren spänns med 40 kN.  S 

 
- Allt trävirke inoljas vid behov.    K/S 

 
- För betong-träpontoner gäller dessutom att infästningar av betongflytkropparna 

kontrolleras minst 1 gång per år och justeras om så erfordras. S 
 
 
I övrigt kontrolleras alla delar av hamnanläggningen genom fortlöpande tillsyn för 
skador orsakade av onormalt användande samt skador orsakade av påkörning och dylikt. 
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NYCKELTAL LIDINGÖS SMÅBÅTSHAMNAR 2004-2009 
 
 
 
 
 
425 Bokslut 

2009 
Bokslut 
2008 

Bokslut 
2007 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2005 

Bokslut 
2004 

Antal avtalade 3 m 
bryggplatser 

1.975 1.935 1.935 1.898 1.892 1.853 

Antal avtalade 
uppläggningsplatser* 

1.485 1.471 1.471 1.424 1.418 1.418 

Klubbarnas avgift per 
avtalad 3 m plats 

700 510 510 510 480 480 

Klubbarnas avgift per 
avtalad uppl plats 

235 218 218 218 213 213 

Antal betalande i båtkön 1.025 1.000 978 871 868 835 
Antal aktivt sökande till 
bryggplats 

394 430 417 415 422 508 

Antal tilldelade platser 140 105 124 90 97 93 
Tilldelning i % av aktivt 
sökande 

35,5% 24,4% 29,7% 21,7% 23,0% 18,3% 

Tilldelning i % av 
befintliga platser 

7,1% 5,4% 6,5% 4,7% 5,1% 5,0% 

Investeringskostnad tkr 1.178 407 1.173 1.124 4.162 549 
Driftkostnad tkr 230 85 142 206 347 278 
Kapitalkostnad tkr 1.066 1.016 905 882 530 521 
* exkl de platser som ägs av LBK 
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