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Upplev båtlivet – igen!
I SOMMAR FÅR båtlivet en 
gyllene chans, trots att corona-
viruset har drabbat oss alla 

och slagit undan benen för flera av våra 
vanligaste aktiviteter.

Många har varit extra mycket lediga 
i vår och det har putsats ordentligt på 
båtarna. Våren har dessutom varit solig 
och fin, vilket ger bra inspiration inför 
sommaren.

Mitt råd är att ta tillfället i akt. Använd 
båten så mycket som du kan. Åk ut på 
sjön, segla eller paddla – så mycket och 
så ofta som möjligt. Gärna till nya platser, 
våra skärgårdar och insjövatten har så 
oerhört mycket fint att erbjuda.

I båten umgås man med familj och 

vänner i små grupper på sjön. Detta fram-
står än en gång som ett riktigt smart och 
bra alternativ, inte minst för semester 
och annan ledig tid. Att vara ute med 
båten innebär per definition att vi inte 
träffas i stora grupper. Det går bara att 
ta med en begränsad grupp i båten och i 
en naturhamn ligger man oftast relativt 
ensam. Gästhamnar är svårare, men ligg 
kvar en natt till i naturhamnen eller håll 
avstånden till varandra i gästhamnen så 
bör även detta kunna fungera.

Självklart ska man vara försiktig och 
ta hänsyn, men båtlivet har fått en chans 
att visa sina verkliga kvaliteter. Hur man 
väljer att tillbringa tiden på sjön spelar 
mindre roll – det viktigaste är att komma 

ut och ladda batterierna för de bättre 
tider som väntar.

Miljönyttan av ett ökat båtliv är 
väldigt stor jämfört med många andra 
aktiviteter. Segling är kanske allra 
bäst, men alla former av båtliv 
är lika viktiga.

Träna gärna på det här 
inför årets båtsäsong:

Kör lugnt! 
Undvik att göra vågor!
Visa hänsyn i hamnar 

och vikar!

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör

För ett enklare och bekvämare båtliv!

Med DOCKMATE fjärrkontroll kan du stå var du vill på båten 
och enkelt manövrera med hög precision. 
Lägg till med full kontroll i en naturhamn,vid en brygga eller båtplats.

Läs mer på vår hemsida!
Maila oss för mer info och offert! 
Dockmate Sweden AB: info@dockmate.se

www.dockmate.se
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