Njut av säkert båtliv!

SOMMAREN 2018 GICK till
historien som en av de allra
finaste någonsin för alla som
älskar att vara på sjön. Ett stabilt högtryck gav vackert men också extremt
torrt väder i stora delar av landet.
Väldigt många tog chansen att åka ut
på havet för att njuta och koppla av tillsammans med familj och vänner. Sorgligt
nog omkom 14 personer i fritidsbåtolyckor
förra året. Det är dock det lägsta antalet
omkomna sedan 1971, då statistiken
infördes (enligt Sjösäkerhetsrådet).
Siffrorna talar sitt tydliga språk om
vilka det är som omkommer i olyckor
med fritidsbåtar. Den största gruppen
är mellan 60 och 69 år och samtliga
som omkom förra året var män. Av de 14
som omkom hade åtta personer alkohol

i kroppen, vilket inte behöver betyda att
alkoholen orsakade dödsfallen.
Det säger en hel del om vårt beteende.
Ungdomar och kvinnor har fattat att det
är viktigt med flytväst, men vi män har
tydligen svårt att förstå. Trots att många
är noga med att barn och barnbarn har
flytväst är det inte så viktigt att använda
en själv. Extra märkligt blir det om man
tänker på alla flytvästkampanjer och
reklam för att bära flytväst. De verkar inte
ha träffat rätt eller så är männen oemottagliga för sådant.
En av förklaringarna till det låga
antalet omkomna förra året var troligen
att havsvattnet var varmare än normalt.
Det vill säga man frös inte ihjäl lika
snabbt som i kallt vatten.
Nu hoppas vi på en fin båtsommar

igen. En personlig önskan är att våra
politiker visar förståelse och vilja att
ändra våra lagar som idag gör Sverige
till ett smörgårdsbord för internationella tjuvligor.
Den politiker som tar itu med den
här frågan på allvar har många pluspoäng att hämta. Frågan borde inte
vara så hårt politiskt laddad,
men av någon anledning
märks ingen förändring
trots de kraftigt ökande
stölderna.
Trevlig sommar
– helst med båt!

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör
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