Båtlivets viktigaste visioner
VAD HAR VI för visioner för

svenskt båtliv? Vad är det som
driver ditt eget, dina båtkompisars och SBU:s båtliv vidare?
Frågan är berättigad och ställs allt mer
på sin spets. Medan de flesta av oss ser
fram emot en sommar full av avkoppling
och gemenskap på sjön stångas byråkraterna och båtklubbsstyrelserna om frågor
som kan påverka allas vår framtid:
Ungdomar – vad gör båtlivet utan
tillväxt?
Miljö – hur ska vi kunna segla utan rent
vatten?
Vänner och nya svenskar – hur ska vi få
med fler och nya vänner ut på sjön?
Avkoppling – får vi lägga till överallt

och hur ska hamnarna drivas?
Ekonomi – hur mycket får båtlivet
kosta?
Jag har funderat mycket och har själv
inte svaren på de frågorna. Men för att
över huvud taget kunna navigera rätt är
det bra att ha koll på båtlivets viktigaste
utmaningar.
I vår har det känts som att stölder av
utombordare har varit högst på agendan.
Detta är dock bara en parentes i det
långa loppet och något som politiker och
myndigheter snabbt måste lösa.
De viktigaste frågorna är våra ungdomar
och miljön. Om vi inte tar fullt ansvar för
detta har vi snart inget båtliv – eller så
sitter vi ensamma i våra båtar medan

ungdomarna gör något annat och
haven fylls med plastpartiklar.
Det är dags att vakna upp ur
tron att allting bara kan fortsätta
som tidigare. Allting håller på att
förändras även om själva grundförutsättningarna – havet och
skärgården – finns kvar.
Använd gärna sommaren till att fundera
över detta och återkom med era tankar.
Trevlig båtsommar önskar Båtliv!
Lars-Åke Redéen
Chefredaktör
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Utställningarna fyllda med båtar
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