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Båtlivets viktigaste visioner
VAD HAR VI för visioner för 
svenskt båtliv? Vad är det som 
driver ditt eget, dina båtkom- 

pisars 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 byråkra-
terna 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 grundför-
utsättningarna – havet och 
skärgården – finns kvar.

Använd gärna som-
maren till att fundera 
över detta och åter-
kom med era tankar.

Trevlig båtsom-
mar önskar Båtliv!

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör
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” Kul att vara  
 delägare! I år får  
 vi kunder tillbaka  
 2,5 miljoner  
 kronor.” 

Josefin, Laser Radialseglare  
i världsklass, kund och en av  
våra 247 000 delägare.

Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna och 
trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom din båtklubb är du delägare i Svenska Sjö och 
det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för medlemmar och smidig skade- 
reglering. Du får del av Svenska Sjös överskott genom direkt bonus på nästkommande års premie och 
din båtklubb får medel för att ytterligare utveckla sin verksamhet.

En båtförsäkring på dina villkor helt enkelt. Gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer.

HEL MEDLEM – FÖR DIN  
TRYGGHET PÅ SJÖN & PÅ LAND

– Brand, stöld, sjöskada, uppläggning

– Ansvarsförsäkring 33 miljoner kronor 

– Rättsskyddsförsäkring 6 prisbasbelopp 

– Sjöassistans dygnet runt utan självrisk

– Allrisk

– Maskin upp till 14 år

– Stort geografiskt område

+

Hel Hel Medlem Hel Plus Tilläggsförsäkrings 
paket

Allrisk Transport utanför 
Norden

Nu ännu  

bättre!

VALDEMARSVIK
Sandviks Varv
2 km mot Gryt
0123-511 20
www.batomotor.se

VÄSTERVIK
Allén 61,Infarten
593 61 Västervik 

0490-655 620
info@batomotor.se

Utställningarna fyllda med båtar 
i Valdemarsvik och Västervik!

Kontakta oss för KAMPANJPRIS 
på ditt drömekipage!

Passion för båtliv!

VALDEMARSVIK
VÄSTERVIK

Passion för båtliv!

VALDEMARSVIK
VÄSTERVIK
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