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Ökning för Svenska Sjö
FÖRRA SOMMARENS POSITIVA trend 
för båtlivet märktes inte minst för 
försäkringsbolaget Svenska Sjö.

Båtlivet ökade kraftigt sommaren 
2020. Hur märkte ni det?

– Vi märkte tidigt på våren att 
nyteckning av försäkringar ökade 
kraftigt. Många nya kunder kom till 
Svenska Sjö. Under sommaren ökade 
det ytterligare när de insåg att Sverige 
kanske var det lämpligaste semester- 
alternativet, säger Per Nikolausson, 
vd Svenska Sjö.

Fick ni många fler nya kunder  
och fler skador?

– Vår skadeavdelning och vår 
assistansleverantör märkte att 
många behövde hjälp på sjön. Allt 
från enklare incidenter till att man 
kört på grund och behövde bogseras. 
Grundstötningarna ökade, men de 
var mindre allvarliga än tidigare år. 
Stölderna minskade som en effekt  
av att gränserna mer eller mindre  
var stängda.

Vilka skador ökade?

Per Nikolausson.

– Grundstötningar och assistans-
ärenden ökade mest.

Hur hanterar ni det med hjälp på 
plats och skadereglering?

– Svenska Sjö Assistans ger hjälp 
på plats då det krävs. Man kan också få 
hjälp över telefon i vissa saker. Ibland 
kan det vara lätt att förbise enkla 
saker om man blir stressad. Vi märkte 
att många kunder som fick hjälp blev 
mycket tacksamma och lättade.

– I akuta skadefall har vi bemanning 
dygnet runt genom vår skadejour 
som avgör vilken hjälp som behöver 
sättas in. 

Har du några bra tips som båt- 
ägare bör tänka på inför sommaren?

– God planering är det bästa 
tipset. Det kan låta uttjatat, men det 
är viktigt att tänka igenom sin resa, 
planera rutten och vad man gör om 
det är fullt i hamnen eller viken man 
ska besöka. Se till att inte komma 
hungrig. Vid första tecken på hunger, 
se till att äta och ha gärna färdig-
bredda mackor med dig. Det kan vara 

jobbigt att lägga till i vissa situa-
tioner och det blir inte lättare med 
lågt blodsocker. Prata igenom med 
besättningen var ni ska och planera 
tillsammans.

– Det är viktigt att gå igenom 
utrustningen på båten och att allt 
fungerar. En sak är att du som framför 
båten klarar av att hantera eventuella 
problem, men det skapar kanske 
stress för övriga ombord. 

Vad bör båtägare främst tänka på 
när de väljer båtförsäkring?

– Jag tycker att det är bra att välja 
ett bolag som är specialiserat på 
båtförsäkring. Då får man bättre hjälp 
när något händer. De har bättre fokus 
på just båtförsäkring. De större bolagen 
tenderar att fokusera mindre på en 
liten produktgrupp som båtförsäkring 
till fördel för de stora produktgrupper-
na som bilförsäkring och hemförsäk-
ring. Svenska Sjö arbetar bara med 
båtförsäkring och det finns ett par till 
bolag som gör det också. 

Vilket är ditt eget smultronställe 

när du är ute på sjön?
– Jag bor i Danderyd och utgår 

från Näsbyviken, arbetar i Vaxholm så 
jag rör mig ganska ofta i skärgården 
här inne. Det finns en restaurang på 
Storholmen mitt emellan Lidingö och 
Djursholm i Stora Värtan, den kan 
man till och med åka SL-båt till, men 
få vet det. I den yttre skärgården är 
Stora Nassa en favorit, fantastiska 
formationer och skyddade vikar 
skapar små kanaler som är mysiga att 
upptäcka med jolle. På Västkusten är 
Vinga en favorit. Bullerö är en trevlig  
ö där Bruno Liljefors Bullerölaget 
huserade under de första decennierna 
i på 1900talet. Finns en hel del kultur-
historia bevarad där.
Text: Lars-Åke Redéen


	BATLIV-2104-A-1-00
	BATLIV-2104-A-2-00
	BATLIV-2104-A-6-00
	BATLIV-2104-A-10-00
	BATLIV-2104-A-12-00
	BATLIV-2104-A-36-00
	BATLIV-2104-A-40-00
	BATLIV-2104-A-42-00
	BATLIV-2104-A-44-00
	BATLIV-2104-A-52-00
	BATLIV-2104-A-54-00
	BATLIV-2104-A-68-00
	BATLIV-2104-A-72-00
	BATLIV-2104-A-76-00
	BATLIV-2104-A-84-00
	BATLIV-2104-A-88-00



