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Äntligen är den långa, mörka och kalla årstiden till ända och vi går mot varmare tider, 

sjösättning och härliga upplevelser bland öar, kobbar och skär. Här kommer information 

från Saltsjön-Mälarens Båtförbund som vi hoppas du både ska ha nytta och glädje av. I 

detta nummer presenterar vi bl.a. Båtlivsundersöknigen 2020, information från 

Försvarsmakten, tips för miljösmartare båtliv och presentation av SMBF:s nya styrelse. 

 

Båtlivsundersökningen 2020 

I mars presenterade Transportstyrelsen Båtlivsundersökningen som är en 

undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används. Den ger en bild av hur 

det svenska båtlivet ser ut i dag, men jämförelser görs även med tidigare år. 

Undersökningen omfattar slumpvis utvalda hushåll med personer i åldern 20–74 
år. Undersökningen omfattar endast privatägda fritidsbåtar och genomförs på 
uppdrag av Transportstyrelsen, i samarbete med en rad organisationer och 
myndigheter. Begreppet fritidsbåtar innefattar alla båttyper, från kanoter och 
roddbåtar till motorbåtar och vattenskotrar.  

Här kan du läsa hela undersökningen:  
Båtlivsundersökningen 

 

https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Statistik-och-fakta--fritidsbatar/batlivsundersokningen/


 

 

Njut av sommar och båtliv, men var rädd om dig och andra 
Båtlivet är av naturliga skäl relativt smittsäkert, men vi påminner om att alla i 
samhället, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.  

• Stanna hemma vid symtom på feber, snuva och hosta 
• Tänk på att minimera alla skaderisker i ditt båtliv. 
• Använd flytväst, det minimerar risken för olyckor och drunkning 
• Minimera antalet ombord till en "trygg grupp" t.ex. den närmaste 

familjen. 
• Var försiktig när du träffar personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp 
• Tvätta händerna ofta med tvål och ha handsprit med ombord. 
• Lägger du till i gästhamn, följ hamnens rekommendationer 
• I naturhamnar är det lätt att få rejäla avstånd mellan båtar och 

besättning. 
• Håll avstånd på bryggor och i land. 
• Håll avstånd mellan båtarna i hamn. 
• Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i 

inomhusmiljö inte går att undvika. (Alla personer födda 2004 och tidigare 
rekommenderas att använda munskydd i till exempel affärer och andra butiker) 

• Håll dig uppdaterad genom att läsa på t.ex. folkhälsomyndighetens 
hemsida 

Läs mer: 
Corona och båtlivet 
krisinformation.se 
Region Stockholm 

https://www.upplevbatlivet.se/corona-och-batlivet
https://www.krisinformation.se/
https://www.sll.se/


 

 

Försvarsmakten informerar 

När Försvarsmakten bedriver farlig verksamhet på skjutfälten tillämpar de 
skyddslagen (2010:305). Farlig verksamhet kan exempelvis vara skjutningar och 
sprängningar och därför är det viktigt att du tar varningsskyltar, avspärrningar 
och anslag på största allvar. 

När Försvarsmakten inte bedriver farlig verksamhet får skjutfälten beträdas på egen risk. 
 
Det är livsfarligt att vidröra ammunition (projektiler o dylikt). Observera anslag vid 
skjutfälten och eventuella avspärrningar. 

Om du befinner dig på något av övnings- eller skjutfälten bör du tänka på att 
det kan finnas odetonerad ammunition på marken och på grund av det kan 
råda särskilda restriktioner, exempelvis permanent eldningsförbud. Det är upp 
till dig som besökare att informera dig om de risker och styrningar som framgår 
av informationstavlorna och skyltarna på plats. 

När fälten är avlysta råder det alltid tillträdesförbud, enligt Skyddslagen (2010:305). 
Överträdelser ger böter. 

Läs mer: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/viktiga-meddelanden/skjutfalt-och-
avlysningar/ 

 
 
 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/viktiga-meddelanden/skjutfalt-och-avlysningar/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/viktiga-meddelanden/skjutfalt-och-avlysningar/


 

Båtdagen 2021 

Den 17 april genomfördes SMBF:s årsmöte "Båtdagen" för första gången digitalt 
och dessutom från köket hemma hos kansliansvariga Elisabeth Eng Åkerlund. 
Aldrig tidigare har båtförbundets årsmöte genomförts i april, digitalt och hemma 
hos någon. Men vi hade inget val då pandemin och strömavbrott i kansliets 
lokaler aktuell dag tvingat oss till kreativa lösningar. På årsmötet valdes bland 
annat en ny förbundsstyrelse, som numera består av följande personer: 

• Bertil Sjöholm, Nautiska klubben, förbundsordförande 

• Katarina Fred, Kallhälls båtklubb, förbundssekreterare 

• Fredrik Nyberg, Stockholms Segelsällskap, förbundskassör 

• Håkan Löfgren, Västermalms Båtklubb 

• Paula Thunberg Bertolone, Stockholms Segelsällskap 

• Jimmy Dominius, Mälarhöjdens Båtklubb, miljöansvarig 

• Curt Lindenbaum, Stora Hunduddens Varvsförening 

• Hans Johansson, Johannesdals Båtklubb 

• Anders Jansson, Sätra Båtsällskap 

• Charlie Rydén, Oxnö Båtförening 

• Ray Johansson, Ligna Båtsällskap 

• Erik Jung, Årstavikens Segelsällskap 

• Stevan Sulja, Stora Hunduddens Varvsförening 

I SMBF:s styrelse finns samlat mångårig erfarenhet av båtlivet, miljökunskap, föreningskunskap, 
juridisk kompetens och massor av vilja att bidra till våra medlemmars, dvs båtklubbarnas 
utveckling. Tveka inte att kontakta kansli@smbf.org om klubben har funderingar om något. 

 

Båtmotorstölderna minskar  

 
 
 
Båtmotorstölderna har under det första kvartalet 
2021 minskat med 56% jämfört med samma period 
2020. I relation till samma period 2019 så är 
minskningen hela 62,5% för båtmotorstölder. 

  
 

- Den stora minskningen av stölder beror antagligen på pandemin, vilken medför att flera grannländer 
stängt gränserna i perioder. De internationella brottsnätverken fick svårt att föra ut stöldgods ur 
landet, säger Viktor Eklöf, utredningsinspektör på Larmtjänst. (Larmtjänst (xn--larmtjnst-02a.se)    

Läs mer om båtmotorstölderna, båtsamverkan och vad du som båtägare kan göra för att 
försvåra för båttjuvarna på larmtjänst.se. 

 

https://www.larmtjänst.se/Aktuellt1/Nyheter/2021/batmotorstolderna-har-halverats-forsta-kvartalet-2021/
https://www.larmtjänst.se/Aktuellt1/


 

 

Lev ett miljösmart båtliv 

Här är några punkter som du som båtägare kan tänka på 

• Skydda din båtbotten utan skadliga kemikalier. 
• Underhåll båten med skydd för dig och miljön. 
• Använda motor och energi med omsorg om miljön. 
• Välja rätt båtprylar. 
• Ta hand om kemikalierna. 
• Välja rätt sorts båt. 
• Ta hänsyn till naturen. 
• Skräpa inte ner. 
• Använd rätt disk- och hygienprodukter 
• Använd toaletten på rätt sätt till sjöss. 

Läs mer 
båtmiljö.se 
Miljösmart båtliv, Stockholm 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Bergviksvägen 10 

167 63 Bromma 

Tel: 08-669 12 00 

E-post: kansli@smbf.org 

Hemsida: www.smbf.org  

Gilla vår sida på facebook. Sök på Saltsjön Mälarens Båtförbund 

 

 

 

https://batmiljo.se/
https://hallbart.stockholm/batliv/
mailto:kansli@smbf.org
http://www.smbf.org/


 

 

 

 

 


