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Våga stå upp för båtlivet!
BÅTLIVET ÄR INGEN lyxhobby 
för några få, ytterst välbärgade. 
Tvärtom – det är en av Sveriges 

största folkrörelser. Verktyget – ”lyxbåten” 
– är i verkligheten oftast en mindre, helt 
öppen motorbåt.

Trots detta finns det klåfingriga och 
– verkar det som – ytterst okunniga poli-
tiker som försöker sätta käppar i hjulet för 
denna livsstil som är mångas chans till 
återhämtning i ett stressat samhälle. Ute 
på sjön är tempot nästan alltid lugnare, 
oavsett om man är 100 m eller 100 Nm 
från land.

Det senaste exemplet på extrem 
klåfingrighet och oförmåga att ta ansvar 
för sina egna misstag gäller Stockholm. 
Båtklubbar i 91 hamnanläggningar ska 
plötsligt ta ansvar för stadens brist- 

ande underhåll av hamnanläggningar. 
Kostnaden är 187 Mkr för att staden inte 
underhållit anläggningarna på tio år!

Att politiker vågar ta ett sådant beslut 
som Stockholms Idrottsnämnd gjorde 
21 november är hårresande. Visserligen 
var beslutet grundat på tjänstemän-
nens utredning, men mer kontakt med 
verkligheten hade troligen gett ett helt 
annat utslag.

För den enskilda båtägaren innebär 
detta flera tusenlappar mer om året 
för att hyra en båtplats – en ökning på i 
många fall nära 100 procent. Vilka politi-
ker hade godtagit det om det hade gällt 
någon annan fritidsaktivitet?

Nej, samla mod och stå upp för 
båtlivet. Vi behöver andningshål i våra 
liv. Vi behöver möjligheter att umgås på 

ett enkelt sätt med vänner och 
familj. Vi behöver rätten att ha en 
båt utan att bli flådda på den sista 
kronan.

För den som inte vet 
det är en genomsnittlig 
svensk båt en öppen 5 
m lång motorbåt med 
liten motor, ofta med 
hemmahamn i en 
båtklubb som drivs 
av ideella krafter. 
Det är ägarna till 
dessa ”lyxbåtar” 
som drabbas av 
politikernas beslut.

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör

” Känns tryggt!  
 Köp och sälj båt  
 med marknadens  
 bästa rättsskydd.” 

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

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 skadereglering. För att ytterligare öka tryggheten vid överlåtelse har vi nu tagit fram en köp 
och sälj-guide och ett köpeavtal som gratis kan laddas ned på vår hemsida. Dessutom har vi dubblat 
maxersättningen i rättskyddsförsäkringen och också satt ett tak på självrisken.  

Så du kan tryggt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

 

 

ompack.se - info@ompack.se 

Allt för skydd av båtar vid transport och vinterförvaring 
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