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Båtlivet förändras snabbt
ETT BESÖK PÅ den i förtid av-
slutade båtmässan Allt för sjön 
bekräftade alla de trender som 

båtlivet upplever:
• Motorbåtarna är i total dominans i 

nybåtsförsäljningen. Särskilt öppna båtar 
med stora, sociala sittbrunnar tilltalar 
köparna.

• Intresset för segling är fortfarande 
stort, främst med existerande båtar.

• Delningsekonomin utvecklar nya 
spännande koncept och nya marknader 
när allt fler vill hyra båt. I Sverige och 
utomlands.

• Elbåtsmarknaden är fortfarande i 
sin linda, men försäljningen av elmoto-
rer ökar snabbt. Framför allt för mindre 
elutombordare.

• Allt fler tjejer engagerar sig i båtlivet. 
Flera nätverk för kvinnor växer sig allt 

starkare – ett välkommet tillskott på 
många sätt.

Det här är positiva trender som ger 
båtlivet gott hopp inför framtiden. När 
samhället kommer tillbaka och hjulen 
börjar snurra igen så är vi sannolikt bättre 
rustade än någonsin att njuta av båtlivets 
alla fördelar.

Då återstår ”bara” de viktiga frågorna 
kring vår miljö, både för den enskilde 
båtägare och för båtklubbarna.

I framtiden kommer vi att få vänja oss 
vid att köra långsammare på sjön, särskilt 
i grunda skärgårdsområden. Det kommer 
inte att ge upphov till några protester 
utan är en naturlig och sund utveckling. 
Seglingen, som är mer miljövänlig, bör 
också få ett uppsving igen.

De stora miljöfrågorna de närmaste 
åren rör båtklubbar och marinor, som 

kanske tvingas ta ansvar för hur  
tidigare båtägare har agerat. Mer 
om detta på sidan 10.

Om du får extra ledighet är mitt råd 
att ta hand om din båt och se över den 
en extra gång inför årets båtsäsong. 
Båtbranschens företag är väl rustade 
att ta hand om dina frågor och 
båtklubbarna är öppna även 
för nya medlemmar!

Till sommaren blir det 
semester på hemmaplan. 
Varför inte med egen båt? 
Det har många fördelar 
för miljön, för ekonomin 
och för att vi alla mår bra 
av det.

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör

Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av riktigt båtfolk, 

tillsammans utvecklar vi det svenska båtlivet.

Det syns när våra 
kunder är nöjda
Svenska Sjö är  specialister på båt och erbjuder våra 
försäkrings tagare kunnig, snabb och smidig skadehantering 
till låga premier. Dessutom ger vi våra försäkringstagare 
direkt återbäring på överskottet. Sedan 1967 har vi  tryggat 
båtägare och båtklubbs medlemmar i hela  landet, så nästa 
gång nån vinkar, är det kanske en i gänget.

Försäkra din båt på SvenskaSjö.se

 Vi delar Båtlivet med dig

Räkna ut din 
premie idag!

Tel: 08 - 731 67 50

E-post: crom@crommarine.com

Ersättningsdelar av

Crom Marine AB
Båtsmansvägen 16
181 41 LIDINGÖ

högsta kvalitet

Crom Marine
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