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DAGS FÖR
SJÖSÄTTNING
Näsbyvikens båtsällskap har satt upp ordentliga skyltar runt sitt område.

DNA-märkning satte
stopp för stölderna
Sedan Näsbyvikens båtsällskap i Täby började
med DNA-märkning har stölderna i klubben
upphört. Text: Lars-Åke Redéen
BÅTKLUBBEN ÄR FÖREMÅL

Gör ett värdefullt besök hos din närmaste
Volvo Penta återförsäljare. Upptäck
nyheterna och ta del av alla erbjudanden
från Volvo Penta på motorer och tillbehör.
Just nu får du ny teknik till gammalt pris.
Introduktionserbjudande på V6-280 CE/SX
från 206.055 kr (ord ca pris från 246.515 kr).
Nya Volvo Penta V6 har variabel ventilstyrning,
direktinsprutning, motorblock av aluminum,
färskvattenkylning och katalysator. Du får en effektiv
och säker drift med reducerad utsläppsnivå.

Du hittar våra erbjudanden och din
närmaste återförsäljare på

www.båtkusten.se

Erbjudanden gäller t.o.m. 2016-03-31. Alla priser är rekommenderade ca pris inkl. moms.
Lokala variationer kan förekomma.
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för SSF Stöldskyddsföreningens senaste
hotspot-projekt som startade i
april förra året. 500 märksatser
med märk-DNA erbjöds till klubbens 750 medlemmar som fick
pensla det på allt stöldbegärligt.
Samtidigt sattes varningsdekaler
och skyltar upp i området för att
varna tjuvarna.
– Det är fantastiskt att vi varit
fria från stöldförsök. Vi klarade
till och med sommarmånaderna som annars är högsäsong
för båttjuvar, säger Roger Alm,
ordförande i Näsbyvikens båtsällskap.

tiva till kravet som gör området
tryggare.
– Det är väldigt glädjande att
stölderna har minskat och det
ska bli spännande att se vad slutresultatet blir när vi utvärderar
projektet i april, säger Annika
Brändström, VD på SSF.
PROJEKTET ÄR ETT samarbete

mellan Näsbyvikens båtsällskap,
Svenska sjö och SSF.
DNA-märkning innebär att en
fluorescerande vätska, osynlig
för blotta ögat, men synlig med
hjälp av UV-ljus, appliceras på
det som ska märkas. Varje märkning har ett unikt DNA som går
att spåra internationellt och är
näst intill omöjlig att avlägsna, då
RESULTATET HAR HÅLLIT i sig tills
en båt utsattes för inbrott och två minsta partikel av blandningen
innehåller en unik kod. SSF:s
drev försvann. Både båten och
DNA-märkning innehåller också
dreven saknade märkning.
– Vi uppmärksammar båtägar- en stor mängd mikropunkter som
na på att genomföra märkningen. möjliggör avläsning och ägaridentifiering på plats dygnet runt.
Ju fler etiketter, desto större
Märkningen reagerar på
chans att tjuvarna går någon
annanstans, säger Staffan Bjerne- UV-ljus vilket gör den lätt att
hitta för Polisen. Alla polisbilar i
kull, kanslichef på Näsbyvikens
Stockholms Län har utrustas med
båtsällskap.
UV-lampor för att lättare hitta
DNA-märkt stöldgods. Dessa är
HISTORISKT HAR KLUBBEN haft ett
finansierade av Stöldskyddsförantal incidenter varje år. Efter
eningen. För att visa att något är
det lyckade resultatet beslutade
märkt fästs varningsdekaler på
båtsällskapet på sitt årsmöte att
införa krav på att alla klubbmed- föremålet.
Näsbyvikens båtsällskap
lemmarnas utombordare, trailers
utsågs till Årets Båtklubb 2014 av
och drev ska DNA-märkas. Alla
900 medlemmar ställer sig posi- tidningen Båtliv. ✪
WWW.BATLIV.SE
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