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Båtliv satsar på kvalitet
I EN TID när många tidningar 
och nyhetssajter har det tufft 
väljer Båtliv att satsa på att 

utveckla tidningen ännu mer. Det är vår 
ägare, Svenska Båtunionen, som ger 
tidningen extra ekonomiska resurser. Det 
innebär konkret medlemsnytta för alla 
våra läsare.

Från och med detta nummer har vi 
därför ett omslag i kraftigare papper. För 
att ge en ännu bättre kvalitetskänsla är 
omslaget även lackat, vilket sammanlagt 
gör att tidningen håller ihop bättre och 
ger omslagets bilder rättvisa. Hela proce-
duren sker med miljögodkända metoder 
och material.

Men det räcker inte med det. Som 
läsarna säkert har märkt har vi förändrat 
tidningens innehåll de senaste åren. 

Fortfarande är Båtliv ensam om att driva 
båtpolitisk debatt samtidigt som vi har 
utökat med fler fina båtupplevelser, 
smultronställen och sommarreportage.

Vi har också satsat på att hela familjen 
ska ha glädje av tidningen. Samarbetet 
med båtcoachen Maria Lannér är ett 
exempel på detta.

Många av förändringarna grundas på 
den läsarundersökning vi har genomfört. 
Vi har en ny läsarundersökning för kvinnor 
på gång för tillfället. Svara gärna på den 
för att vara med och kunna utveckla 
tidningen.

Vi är långt ifrån klara med föränd-
ringsarbetet, men vi hoppas att ni läsare 
uppskattar våra ambitioner. Vi tar gärna 
emot tips på reportage och andra idéer 
om hur vi ska bli bättre.

Båtlivs provkörningar och prov 
av tillbehör kan ni läsare alltid lita 
på. Vi tar inte emot pengar eller 
byter reklam med leverantörer och 
annonsörer. De båtar som används 
av redaktionen äger vi själva, förutom 
när vi gör reportage om nya modeller.

Båtliv är Europas största 
båttidning med en TS- 
kontrollerad upplaga på  
137 900 exemplar. Med 
hjälp av er läsare – Sve-
riges båtägare – och vår 
ägare tänker vi behålla 
den positionen.

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör

Mobil båtbottentvätt - HULLWASHER 

• Validerad mot Hav och vattenmyndighetens rekommenderade riktvärden
• Bättre miljöprestanda och kostnadseffektivitet jämfört andra alternativ
• Minimal vattenförbrukning
• Genererar inte mikroplaster i våra hav!
• Ingen beväxning  ger minskat koldioxidutsläpp
• Minskar risken för spridning av invasiva arter

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information. Telefon: 070 - 398 83 18 

info@ekowasher.com www.ekowasher.com
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ALTERNATIVET FÖR MILJÖOPTIMERAD BÅTBOTTENVÅRD

Josefin, Laser Radialseglare  
i världsklass, kund och en av  
våra 247 000 delägare.
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” Hos oss får  
 du vara med  
 och dela på  
 överskottet ” 
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Hel Hel Medlem Hel Plus Tilläggsförsäkrings 
paket

Allrisk Transport utanför 
Norden

HEL MEDLEM – FÖR DIN TRYGGHET PÅ SJÖN OCH PÅ LAND

Räkna ut din premie på www.svenskasjo.se

Brand, stöld, sjöskada, uppläggning

Ansvarsförsäkring 33 miljoner kronor 

Rättsskyddsförsäkring 6 prisbasbelopp 

Sjöassistans dygnet runt utan självrisk

Personligt lösöre 

Allrisk

Möjlighet till maskinförsäkring upp till 14 år 

Stort geografiskt gilltighetsområde
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