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Båtliv – frihet under ansvar
JAG GILLAR INTE pekpinnar, 
särskilt inte från myndigheter 
som lindar in sina budskap med 

”om” eller ”kanske”. De flesta människor 
förstår själva hur de ska agera efter givna 
förutsättningar. Även båtfolk.

Normalt sett är havet vår enda riktiga 
fristad. I samma ögonblick som vi lossar 
förtöjningarna kommer frihetskänslan. 
Det är – i teorin – möjligt att låta båten ta 
oss vart vi vill, hur vi vill.

I sommar blir det ett annorlunda båt-
liv. Ingen vet riktigt hur viruset påverkar 
våra liv och hur försiktiga vi bör vara.

Faktum är dock att vi sannolikt är 
tryggare i våra båtar än på de flesta andra 
platser. Många båtar har eget pentry 
(kök), egen toalett och ”sovrummet” följer 
med per automatik. Så länge man är frisk 

och håller sig ombord bör det alltså inte 
vara några problem att besöka skärgårdar 
och hamnar, utan pekpinnar.

Men det är knepigt att planera som-
maren med de vaga besked om resor på 
1–2 timmar som Folkhälsomyndigheten 
hade gett till i slutet av maj. Dessutom 
gjorde Socialstyrelsen ett uttalande 
som skapade ytterligare förvirring, när 
myndigheten sa att vi egentligen inte bör 
resa alls i sommar. Vi får hoppas att det 
kommer tydligare besked mycket snart.

En annan och mycket tydlig omställ-
ning har pågått i flera år. Båtlivets snabba 
förändring har påverkat livet i hamnar och 
vikar väldigt snabbt de senaste åren. De 
armador av semesterfirande familjer som 
drog runt längs kusterna i flera veckor är 
i stort sett borta. Kvar finns båtfolk som 

tillbringar några dagar eller en vecka i 
båten, med få undantag.

Det mest intensiva båtlivet bedrivs 
idag med mindre dagtursbåtar. Det  
sociala inslaget är nog större än någon-
sin med stora sittbrunnar i allt fler båtar 
och möjligheter att umgås.

Om vi fortsätter hålla avstånd 
och är noga med handtvätt så 
kan nog båtlivet få en riktigt 
fin säsong. Ta vara på möj-
ligheterna att umgås med 
familjen på sjön!

Senaste nytt om corona 
och nyheter från båtlivet 
finns på www.batliv.se.

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör
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