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OM DU GÅR in i en natur-
hamn där det ligger 
andra båtar så drar du 

naturligtvis ner farten i tid så att 
du inte gör onödiga svall. Försök 
att hålla ett bra avstånd till de 
andra båtarna när du lägger till, 
har de inga fendrar ute så vill de 
säkert inte ha närkontakt. 

Det kan vara svårt med avstån-
det på Västkusten, där naturham-
narna är färre än på Ostkusten 
men gör vad du kan. I gästhamn- 
arna får du konferera med hamn-
kaptenen vad som är lämpligt.

Att ligga på svaj för ankare är 
naturligtvis det säkraste. Men det 
gäller att ankaret har tagit, har du 
vanlig tamp eller band bör du ha 
minst fem gånger djupet ute. Har 
du kätting till ankaret räcker det 
med tre gånger. Ligger du nära 
farled eller där du kan befara 
att det kommer båtar under den 
mörka perioden måste du ha 
ankarlanterna tänd.

FÖR ATT INTE belasta skärgårds- 
regionernas sjukvård mer, de har 
att göra ändå, gäller det att vara 

extra försiktig och framför allt 
när du ska i land eller ombord. 
Hoppa inte ner på bryggor eller 
klippor, kliv försiktigt! Glöm inte 
heller att fylla på förbandslådan. 
Handsprit är bra när du har varit 
och tankat eller handlat.

På grund av den milda vin-
tern så befarar man att det blir 
mycket fästingar i år. Stockholms 
skärgård är särskilt utsatt för den 
plågan. Se till att du är vaccine-
rad mot TBE (fästingburen hjärn-
inflammation), det viruset är inte 
att leka med.

I dessa pandemins besvärliga dagar, då såväl utrikes- som inrikesresor ställs in, är det troligt att 
antalet båtar kommer att öka i våra skärgårdar. Det gör att våra natur- och gästhamnar blir mer 
besökta. Många av oss tillhör den så kallade riskgruppen och vill därför undvika närkontakt med 
andra människor. Det krävs mer hänsyn av oss båtfarare denna säsong. Text & foto: Bengt Anderhagen  

Var rädd om dig själv – och andra!

Som vanligt är det flytväst för 
samtliga som gäller och gärna ett 
vattentätt fodral till mobilen. Ha 
koll på vädret och meddela gärna 
någon anhörig eller vän vart ni 
tänker åka.

EFTERSOM VI INTE får kramas eller 
vara så nära varandra så kan vi i 
alla fall vinka till varandra som-
mar – den trevliga traditionen 
kostar så lite men ger så mycket 
trivsel tillbaka.

Var rädda om er och ha en fin 
sommar! ✪ 

Det kan bli en riktigt fin båtsommar i år. Dra ner farten i tid så att du inte gör onödiga svall när du går in i hamnar och vikar!
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