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En nykter miljövän
PÅ SJÖN ÄR det hur enkelt som 
helst att vara fullständigt PK 
(politiskt korrekt). 

Vi är nyktra. 
Vi kör inte för fort. 
Vi hälsar på varandra.
Vi är mer miljövänliga än på land.
Om vi bryter mot något av dessa näst 

intill heliga budord slår myndigheterna 
till. En hel rad kontrollanter och överva-
kare i uniform ligger i startgroparna eller 
bakom närmsta udde. Och det är nog bra 
så, annars skulle förstås alla börja köra 
motorbåt eller segla hej vilt och tömma 
toatankarna i varje ledig vik…

Nej, knappast. Det är inte så båtlivet 
ser ut. 

Visst är vi nyktra och miljövänliga på 
sjön, men båtlivet är ingen strid med olika 

myndigheter utan båtfolket följer de lagar 
och regler som gäller. Samarbetet på sjön 
fungerar väldigt bra, inte minst tack vare 
enkla små gester och ett vänligt sinne.

Sveriges båtägare är som mest miljö-
vänliga och avstressade när de är på sjön. 
Anledningen är enkel: båtlivet är i grunden 
avkoppling och när vi är nära naturen är 
det som lättast att ladda batterierna.

Tag vara på den möjligheten i sommar! 
Den mörka delen av året är oftast fylld av 
stress och jobb, men på sommaren kan 
vi koppla av och ladda batterierna. Båten 
behöver inte vara dyr eller lyxig, huvudsa-
ken är att vi kommer ut på sjön. Det är då 
lugnet infinner sig.

Tag med familj och vänner – gärna 
någon ny bekant – ut i din båt eller till 
båtklubbens grillkväll i sommar. Alla 

kommer att gilla det och du får ut 
mer av ditt eget båtliv.

För att vara helt PK: Glöm inte 
att lösa av varandra ombord 
i sommar då och då. Vi 
skrev tidigt i våras att 
sista lördagen i juli 
kunde alla män hoppa 
iland och alla kvinnor 
hoppa ombord. Det 
kanske är en bra idé.

Trevlig båtsom-
mar i det fantas-
tiska Båtsverige!

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör

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

VÄSTERVIK
Allén 61

593 61 Västervik 
0490-655 620

info@batomotor.se

Maila dina önskemål så svarar vi dig med offert!

Vårt pris från 282 000:-  

Bella 600 DC 
MERCURY 80-150 hk

Bella 500 BR 
MERCURY 60-100 hk

Vårt pris från 238 000:-  
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