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  PROTOKOLL  
 
 
 
 
 
Båtrådet 
 
Nr 2/ 2006 
 
Tid: måndag den 12 juni klockan 16.00-20.00.  
  
Plats: Båtfärd till Hammarby sjöstad samt runt Lidingö. Sammanträdet hölls ombord 
och båtförbundet bjöd på en enklare måltid. 
  
Närvarande:  
Carl-Johan Gestrup ordförande 
Bo Knutsson 
Bengt Gärde   
Olle Hult 
Lars Tideström 
Åke Nygren 
Bengt Andersson 
Anne Gilbert sekreterare 
Olle Erlandsson skeppare 
 
 
Förhinder att delta i dagens sammanträde har meddelats av Lars Östervall, Malin 
Ohlsson och Erik Heribertson.  
 
 
Justering: Åke Nygren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
Föredragningslista: KuF 2006:22 
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Ärenden 
 
§ 2.01 
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
Protokoll från båtrådets möte nr 1-2006 lades till handlingarna. 
 
 
§ 2.02 
INFORMATION OM BÅTKÖN PÅ BÅTFÖRBUNDETS HEMSIDA 
Information om den gemensamma båtkön, regler, platstilldelning och specifika 
förhållanden vid respektive klubb finns nu på Lidingö Båtförbunds hemsida. Länk finns 
från Lidingö stads hemsida till båtförbundets. Via en elektronisk anmälningsblankett 
kan anmälan sändas direkt till båtköns egen mailbox. En lista över klubbarnas 
kontaktpersoner finns också på hemsidan. Det är av stor vikt att adresslistan 
fortsättningsvis hålls aktuell för att frågor och information ska komma till rätt 
funktionär. Internetadressen är home.swipnet.se/lbf/. I all information som staden 
sänder till allmänheten ska det hänvisas till Lbf:s hemsida. Till hösten kommer adressen 
att bytas ut mot en enklare www adress. 
 
 
§ 2.03 
MARKUNDERSÖKNING AV UPPLÄGGNINGSOMRÅDEN 
En del klubbar har under en längre tid haft problem med marken på 
uppläggningsområdena. Det gäller främst de klubbar där marken består av uppfyllnad i 
form av tippmassor. Marken undermineras och håligheter uppstår. Ett företag, Struktur 
Mark, har anlitats för att kartlägga problemen med markförhållandena samt komma med 
förslag till åtgärder. Frågan om finansiering av åtgärderna ska behandlas i kultur- och 
fritidsnämnden till hösten.  
 
 
§ 2.04 
INVESTERINGSPLAN 2007-2009 
En sammanställning över förslag till kommande investeringar förelåg vid mötet (KuF 
2006:23 bilaga 1).  
Båtförbundet enades om att prioritera förslagen i följande ordning: 

1. Ombyggnad av Torsviks båtklubb (ev AU beslut i augusti-september) 
2. Omläggning av däck på en ponton i Bosön 
3. Förtätning genom ny ponton i Käppala 

Fortsatta diskussioner kring förslagen till framtida investeringar tas upp i höst. 
 
Gällande planerna för det nya Dalenumområdet beslöt båtrådet att ytterligare framhäva 
båtlivets intressen av fler båtplatser och ett levande strandområde. Båtförbundet 
kontaktar Skärsätra båtklubb för diskussioner, Carl-Johan Gestrup kontaktar Paul 
Lindquist och Åke Nygren kontaktar Brita Lindqvist. 
 
Lidingö stad har fått förfrågan om intresse finns för bergmassor från bygget av Norra 
länken. Det kan vara intressant att ta emot massor för att reparera hamnpirarna. Anne 
Gilbert undersöker möjligheten att ta emot massor. Bengt Gärde undersöker via andra 
kanaler om det finns billiga bergmassor av lämplig sort att tillgå. 
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§ 2.05 
ÖVRIG INFORMATION 

a) Lägesrapport Breviks båklubb 
b) Lägesrapport Torsviks båtklubb  
c) Investeringsbudget för förstärkning av pirar 

 
a) Anne Gilbert redogjorde för ombyggnaderna i Breviks båtklubb. En del arbeten 

återstår med att formgjuta kajkanten, gjuta in landfästen till pontonen samt 
justera bojstenar mm. 

 
b) Bygglov har sökts och beviljats för ombyggnad av hamnen i Torsvik. Förslaget 

ger ytterligare 17 båtplatser och en mer skyddad hamn. Utredning och 
kostnadsförslag på olika typer av landfästen för pontonerna pågår. Anne Gilbert 
återkommer till båtrådet under tidig höst för eventuella ekonomiska 
ställningstaganden. Diskussioner om möjlighet till utökat markarrende pågår 
mellan kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. 

 
c) Teknisk förvaltning har i investeringsbudget och plan 2007, 2008 och 2009 

ansökt om 500 tkr resp år för investering i hamnpirar. 
 

  
§ 2.06 
ÖVRIGA FRÅGOR  
Inga övriga frågor togs upp vid mötet. 
 
 
§ 2.07 
NÄSTA SAMMANTRÄDESDAG  
Nästkommande sammanträde avhålls måndagen den 2 oktober  klockan 17.00 på kultur- 
och fritidskontoret. 
 
 
 
Justering  
 
 
 
Carl-Johan Gestrup  Anne Gilbert    
Ordförande  Sekreterare  
  
 
 
 
Åke Nygren 
båtförbundet  


