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 PROTOKOLL  
 
 
 
 
 
Båtrådet 
 
Nr 1 / 2005 
 
Tid: Måndagen den i 4 april klockan 17.00 – 19.15.  
  
Plats: Stadshuset, kultur- och fritidskontoret, hus D, plan 4, rum 4161. 
 
Närvarande:  
Carl-Johan Gestrup ordförande 
Carl Elfgren vice ordförande kultur- och fritidsnämnden 
Bo Knutsson 
Malin Ohlsson 
Bengt Gärde 
Bengt Andersson 
Olle Hult 
Lars Tideström 
Åke Nygren 
Anne Gilbert sekreterare 
 
  
 
Förhinder att delta i dagens sammanträde har meddelats av Lars Östervall, Erik 
Heribertson och Karl-Erik Eriksson. 
 
Justering: Åke Nygren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
Föredragningslista: KuF 2005:11 
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Ärenden 
 
§ 1.01 
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
Ordföranden gick igenom protokoll nr 4/2004 som därefter lades till handlingarna. 
 
 
§ 1.02 
DISKUSSION KRING GÄLLANDE BÅTAVTAL OCH AVGIFTER FÖR ATT HA 
BÅT  I  LIDINGÖS SMÅBÅTSHAMNAR 
Ordförande tog upp en diskussion gällande nuvarande båtavtal som gäller till och med 
2011.12.31. Om avtalet inte skriftligen uppsäges senast tre år före avtalstidens utgång, 
förlängs det med tre år i sänder. 

• Båtförbundets representanter tar upp frågan vid båtförbundets sammanträde den 
30 maj. Fortsatt diskussion följer vid båtrådets nästa möte. 

 
 
§ 1.03 
REDOVISNING AV STATISTIK ÖVER ANTAL TILLDELADE PLATSER 
Statistik över fördelade vinterplatser säsongen 2004/2005 är ännu inte sammanställd. 
Redovisning sker vid båtrådets junisammanträde. Från och med 2005 ska 
statistikuppgifterna enligt tidigare beslut i båtrådet insamlas och sammanställas via 
båtförbundet.  
 
 
§ 1.04 
BÅTKÖN – REGLER, INFORMATION OCH HEMSIDOR 
En arbetsgrupp har på båtrådets uppdrag arbetat fram ett förslag till reviderade köregler 
och ny text till klubbarnas och stadens hemsidor. Förslaget ska vidarebehandlas i 
arbetsgruppen samt i diskussioner med klubbarnas webredaktörer och hamnkaptener 
innan det slutligen presenteras vid nästa båtrådsmöte. I den nya texten ska vissa delar av 
köreglerna ytterligare förtydligas för att öka de köandes förståelse för platstilldelningen. 
 
 
§ 1.05 
REDOVISNING AV ANTALET VINTERLIGGARE 2004/2005 
Skrivelse KuF 2005:08 
Redovisning av antalet vinterliggare vid Lidingö stads båtklubbar under vintersäsongen 
2004/2005. Denna vinter har 22 båtägare valt att låta sina båtar ligga kvar i sjön. 
Klubbarna har debiterats en avgift per vinterliggare om 480 kr med förfallodag  
2005-04-01. 
 
 
§ 1.06 
BERÄKNING AV GRUNDAVGIFT FÖR PERIODEN 2006 – 2008 
I enlighet med gällande huvudavtal ska beräkningsunderlag framtagas för fastställande 
av avgifter för båtplatser för perioden 2006 – 2008. Underlaget arbetas fram under 
hösten och ärendet ska efter godkännande av båtrådet beslutas i kultur- och 
fritidsnämnden. I den investeringsplan som upprättades våren 2004 efter inventering av 
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hamnanläggningarnas behov, ingår investeringar under perioden 2006 och 2007. Dessa 
nyinvesteringar utgör tillsammans med redan utförda investeringar grunden för 
beräkning av avgiften för kommande treårsperiod.  

• Båtförbundets representanter understryker vikten av att avgiften fastställs i 
sådan tid att klubbarna kan ta hänsyn till den nya avgiften vid beräkning av 
klubbens kostnader för år 2006, samt vid klubbens fastställande av budget. 

• Synpunkter på ytterligare investeringsbehov i hamnanläggningarna mottages av 
kultur- och fritidskontoret så snart som möjligt för att de ska komma med i 
beräkningen.  

 
 
§ 1.07 
LIDINGÖS BÅTHAMNAR OCH BÅTLIV – FRAMTIDSVISION 
Båtrådet fortsatte diskussionen kring Lidingös båtliv i framtiden. Politiskt finns ett 
starkt stöd för att utöka antalet båtplatser, dels genom förtätning i befintliga hamnar dels 
genom nya anläggningar. Nya hamnanläggningar kan dock inte finansieras inom 
båtavtalet. En väsentlig del i visionen är att förstärka identifikationen som skärgårdsstad 
i Lidingös nya profil och att staden använder båtlivet som varumärke. Visionen handlar 
om att skapa nya positiva satsningar och att öppna upp hamnanläggningarna för 
allmänheten. 
Utökning av platser i befintliga anläggningar: 

- 2005 utökas antalet platser i Sticklinge Udde båtklubb med 57 platser. 18 platser 
flyttas från Rödstugubryggan och 39 nya platser skapas. 

- 2006 planeras ett utbyte av den gamla pålade H-bryggan i Brevik till 
flytpontoner. I samband med detta skapas 12 nya platser. Klubben planerar 
också att lägga ut en liten pontonbrygga avsedd för scoutkårens båtar. Därmed 
skulle ytterligare 5 platser frigöras. 

- Torviks båtklubb, Askrike segelsällskap och Käppala båtklubb har anmält 
intresse att genom förlängning av befintliga pontoner utöka antalet platser. 
Sammanlagt skulle denna förtätning ge ytterligare ca 100 nya båtplatser. 

Ovanstående utbyggnader skulle, inom ramen för båtavtalet, på ett par år ge ca 150 nya 
platser i Lidingö stads småbåtshamnar. 
I Islingeviken har två privata aktörer anmält intresse att bygga en ny småbåtshamn. 
Projektet, som skulle tillföra Lidingö ca 60-70 nya platser, handlägges av 
stadsbyggnadskontoret. 
 
 
§ 1.08 
SKRIVELSER 

a) Remiss från länsstyrelsen gällande förslag till avgränsning av allmänna farleder 
för vattenskoteranvändning (bifogas). Handlingarna sända till båtförbundet den 
12 januari 2005. 

b) Lidingö stads yttrande över förslaget om vattenskoteranvändning. (Skrivelse 
2005:2:II bifogas). 

c) Information från miljö- och hälsoskyddskontoret om buller vid Lidingö 
Segelsällskap. (Skrivelse dnr 2003-1001 bifogas) 

d) Ansökan från Lidingö roddklubb att sätta upp enslinjer för roddbana i 
Kyrkviken. Ansökan godkänd av tekniska kontoret. 
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e) Meddelande från länsstyrelsen om tillstånd att bruka svävare (skrivelse 2589-
2004-79814 bifogas). 

f) Skrivelse från Hammarbyledens motorbåtsklubb gällande klubbholmen Lilla 
Båtskobb (skrivelse bifogas). 

 
• Skrivelserna under a) till f) lades till handlingarna. 

 
 
§ 1.09 
ÖVRIG INFORMATION 

a) Kättingbesiktningar 2005 
b) Lägesrapport renovering av konsolbryggorna i Askrike, Brevik och Käppala 
c) Lägesrapport utbyggnad av Sticklinge Udde båtklubb 
d) Uppsägning av arrende vid Rödstugebryggan i samband med utbyggnad vid 

Sticklinge Udde båtklubb. 
e) Lägesrapport om framtida planerade investeringar. 
f) Ej beviljad borgen för investeringar i Askrike segelsällskap och Sticklinge Udde 

båtklubb. 
g) Kulturhusets dag 11 sept 2005 – Sjöfartens miljöer (Information från 

riksantikvarieämbetet bifogas) 
 

• Kättingbesiktning ska under 2005 i enlighet med planen för 
pontonbesiktning utföras i Katrinelund, Skärsätra, Sticklinge och 
Talludden. 

• I Askrike har under vintern 120 meter konsolbrygga längs med piren och 
56 meter längs land renoverats. Just nu pågår renovering av klubbens 
egen mast- och lastkaj. Under hösten renoveras ytterligare 100 meter 
konsolbrygga längst in på området. Den 60 meter långa konsolbryggan 
längs A-kajen i Brevik renoveras under april månad och blir klar till 
vårens sjösättning. Konsolbryggan i Käppala, 145 meter lång, renoveras 
efter höstens upptagning. 

• Enligt planen ska slutbesiktning av de nyutlagda pontonerna ske den 15 
april.  

  
 
§ 1.10 
ÖVRIGA FRÅGOR  

a) I arrendeavtalen mellan båtklubbarna och staden regleras högsta tillåtna 
deplacement för fritidsbåt förtöjd vid brygga, ponton eller kaj. 
Viktbegränsningen varierar mellan 1,8 och 10 tons. Kultur- och fritidskontoret 
undersöker bakgrund och orsak till de angivna viktgränserna. 

 
b) Bosö båtklubb har sedan ca två år tillbaks anmält intresse för att överta lokalerna 

i Båtforum. Förhandlingarna har strandat och båtförbundet undrar nu hur ärendet 
förs vidare. Ordföranden tar upp frågan med Paul Lindquist och kontaktar 
därefter Bosö båtklubb via Bengt Andersson. 
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c) Båtförbundet har reagerat över den kraftiga höjningen av båtköavgiften, från 
150 till 250 kronor per år. Höjningen har aviserats och diskuterats i båtrådet 
under 2004. Anledningen till den höjda avgiften är att få förbättrad möjlighet att 
finansiera den administrationskostnad för båtärenden som belastar kultur- och 
fritidskontoret. 

 
d) Båtförbundet har återigen upplevt att de inte har blivit betraktade som 

remissisinstans i ärenden gällande Lidingöbron. Båtförbundet och kultur- och 
fritidskontoret kontaktar tekniska kontoret för kontroll. 

 
e) Båtförbundet undrar hur båtrådets protokoll distribueras. Kultur- och 

fritidskontoret sänder, via post, ut protokollet till samtliga ledamöter i båtrådet 
samt till alla klubbadresser. 

 
 
§ 1.11 
NÄSTA SAMMANTRÄDESDAG  
Nästkommande sammanträde avhålls på Ekskär torsdagen den 2 juni. Samling vid Bosö 
båtklubb klockan 16.00 för gemensam båtfärd till Ekskär. Där bjuder båtförbundet på en 
enklare förtäring samt rundvandring på ön. Åter vid Bosön ca 21.00.  
 
 
 
 
 
 
Justering 
 
 
Carl-Johan Gestrup     Anne Gilbert 
Ordförande      Sekreterare 
 
 
Åke Nygren 
Båtförbundet 


