Båtlivets nya budord
DE TIO SJÖVETTSREGLERNA

från Sjösäkerhetsrådet känner
många båtägare till. De handlar
om hur man ska uppträda på sjön för ett
säkert och trevligt båtliv.
2021 känns det som att det är dags
för nya ”budord”. Jag tar mig friheten att
föreslå några stycken:
Var rädd om miljön! Allt vi gör på sjön
är baserat på en ren och fungerande
miljö som vi alltid måste sätta i främsta
rummet. Sopsortera, välj rätt bränsle och
kör på ett klokt sätt.
Ta hand om de nya! Det har tillkommit
mängder av nya båtägare det senaste
året. Var hjälpsam och vänlig, visa respekt
och erbjud dig att hjälpa till.
Välkomna de unga! Utan yngre

människor i båtlivet har vi ingen framtid
och dessutom blir det mycket tråkigare.
Var välkomnande och var ett föredöme.
Det kostar ingenting.
Släpp ratten! Det är inte bara mannen
som kan eller ska köra båten. Låt hela
besättningen hjälpa till. De kan mycket
mer än kaptenen tror.
Bjud in kompisar! Båtlivet har
förändrats och fått en mycket mer social
inriktning de senaste åren. Utnyttja det
och bjud in grannar och kompisar till en
härlig dagsutflykt i båten. Du kan få nya
vänner för livet.
Tipsa om smultronställen! Havet är
stort och skärgården räcker till för alla.
Tipsa gärna vänner och nybörjare om dina
finaste smultronställen.

Hälsa på alla! En vänlig ton gör att
man undviker tjafs och diskussioner. På
sjön är vi alla kompisar som bör hjälpa
varandra och att vinka är en enkel gest.
Tala väl om båtlivet! De flesta tänker
på en vacker och solig stund i en fin
vik när man talar om båtliv. Låt
den bilden vara verklig även i
sommar.
Med denna uppsättning
tips, sagda i all välmening,
hoppas jag att du får en
riktigt fin båtsommar. Helst
tillsammans med familj och
goda vänner.
Lars-Åke Redéen
Chefredaktör
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Stopp

Transclean 65 är en specialvätska som löser urinsten och andra hårda avlagringar
i septiktank och rörledningar samt förbygger och förhindrar stopp i toalettsystemet.
Har du stopp i toasystemet? Rinner det långsamt? Svårt att tömma?
Luktar det från tanken? Då är det dags för Transclean 65.
Transclean 65 påverkar inte de nyttiga bakterierna i systemet, är miljövänligt
och biologiskt nedbrytbart. Är inte skadlig för metaller, plast eller gummi.
Har med framgång använts av yrkes- och kryssningsfartyg under många år.

Finns i vä lsorterad marinhandel.

Kemi produkter lnternationaI AB www.kemiprodukter.com
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