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Snart är det sommar och sjösättningarna närmar sig med stormsteg. På årsmötet i januari 
valdes många nya i styrelsen och några som fick nya roller. Nedan kommer en presentation av 
oss samt lite annan info som kan vara bra att känna till.  
 
Jag som fick äran att bli vald till ordförande i klubben heter Ulrika Tode och har varit med i 
styrelsen de senaste fyra åren. Då har jag haft nöjet att vara intendent och få träffa de flesta av 
er på våra arbetskvällar. Nu ser jag fram emot nya utmaningar som ordförande. 
 
Benjamin Lilja, Lars Krook och Hans Rundqvist fortsätter i sina gamla roller.  
 
Gill Gustavsson fortsätter att vara världens bästa klubbmästarinna. Här kommer lite info från 
henne gällande sjösättningarna: 
Vid sjösättningarna serveras lunch till självkostnadspris. Nyheten i år är att vi även kan servera 
en vegetarisk soppa, laktosfri mjölk och smör. Välkommen och gör ditt arbetspass i köket. Lista 
finns uppsatt i klubbhuset. 
Hur ser din LBK- vimpel ut? Passa på och köp en vimpel utav klubbmästaren vid sjösättningen. 
Priset är 150 kr.   
Funderar du på att boka klubbhuset tala då med klubbmästaren.  Det finns glas, bestick och 
porslin för cirka 35 – 40 personer. 
  
Ny hamnkapten är Hans Rosdahl som är en hängiven seglare och LBK medlem sedan 1994. 
Under senare år har Hans haft uppdrag som slipbas och han kommer nu att utöka sitt 
engagemang i klubben genom uppdraget som hamnkapten och tillhörande medverkan i 
styrelsen. Rollen som hamnkapten innebär bl.a. att ansvara för medlemsregister, fördelning av 
bryggplatser, jolleplatser och skåp och att introducera nya medlemmar. Under 2016 kommer 
speciella fokusområden utgöras av övergången till BAS-K som står för ”Båtunionens 
Administrations Systemför Klubb”, samt på nytt märka bryggplatser, jolleplatser och skåp och att 
bevaka att reparationer av bryggorna genomförs enligt plan genom kommunens försorg. För att 
komma i kontakt med Hans bör e-postadressen hamnkapten@lidingobatklubb.se användas i 
första hand. Telefonsamtal under dagtid undanbes förutom i akuta ärenden.   
 
Ronnie Walldén fortsätter som vår varvschef . Vilket styrelsen är mycket glada för, det gör att vi vet att 

arbetet med sjö- och torrsättning fortsatt kommer att löpa smidigt. 
 
Johan Kristiansson är ny i styrelsen och kommer att vara projektansvarig, främst för projektet 

som handlar om framtidens sjösättning och upptagningssystem.  
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Ny intendent är Emil Vares:  
Jag vill börja med att tacka för förtroendet gällande posten som intendent. Under 2016 kommer 
vi fortsätta med underhåll av klubbens områden, hus etc. Vi planerar att bygga nya bodar då 
befintliga är i dåligt skick. Miljöstationen planeras att flyttas närmare grinden. Vi kommer även 
se över belysning samt el. Arbetskvällar sker onsdagar 18.00-20.00, se vilka datum i klubbhuset 
eller via Bas-K. Alla medlemmar skall göra ett arbetspass/år. 
 
Vårt miljöarbete fortgår, tänk på att EJ hälla ut glykol (oavsett typ) på mark eller i vatten. 
I Miljöstationen kan ni hälla olja, glykol etc. använda batteri skall ställas i därför avsedd box. 
Bottenmålning undanbedes. Båtbottentvätt finns i Islingeviken, Fisksätra och Stocksund. 
Klubben kommer köpa in ”Skrubbis” som finns att låna. 
 
Även detta år har vi städat vår bockgård och högen tycks aldrig minska. Vi måste alla tänka på 
vad vi tar till klubben och vad vi lämnar kvar. Det kostar klubben mycket pengar och arbete, som 
vi kan göra roligare saker för. Alla kostnader som drabbar klubben kommer i slutändan drabba 
medlemsavgiften. 
  
Det som ligger i årets hög är, stålrör, vattenskoter, båtöverbyggnad, trä av varierande 
slag, ställningar, bockar, däck och annat som vi funnit i bockgården och på 
gårdsplanen. Mycket har legat orört i bockgården under många år varför det nu skall slängas. Vi 
kommer hyra en container till städkvällen den 7 april då slänger vi allt. Ta en titt i högen innan 
dess om det är något du vill spara. Klubben tar inget ansvar för vad som slängs i och med 
denna information och tidigare information under årsmötet. Ansvaret ligger hos oss som 
medlemmar. 
  
Då ni ändå tar en promenad till högen, kan ni även ta tillfället i akt och kontrollera båten och 
materialet runt den. Kanske har ni trä som ni vill slänga. Passa nu på att göra det, när vi ändå 
tar dit en container. Sedan är det bra att kontrollera båt och motor, för vi vet alla att det är nu 
som stölderna ökar. Nya motorer har köpts in och båtarna har fylls på med saker, det lockar 
tjuven. 1 april börjar vi vår vakttjänst. 
 

Nu önskar vi er alla en fantastisk båtsommar! 

 

Styrelsen Lidingö Båtklubb 

 

 

  

 


