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Förbundsinformation nr 2 2017 

Inbrott, skadegörelse och stölder 

Roslagskusten är mer än någonsin drab-
bat av tjuvarnas härjningar. Främst är 

det utombordsmotorer som stjäls, men 
man har även stulit batteriladdare, 
länspump och trimplan mm. Vid ett till-

fälle skar man av fallet till rullfocken på 
en segelbåt och tog med det. En motor 
har krokats av från en segelbåt som låg 

förtöjd vid bryggan.  

  Ett vanligt tillvägagångssätt vid stöld av 

motorer är att man stjäl båten och flyttar 
den till en strand i närheten. Där tar 
man loss motorn, ofta med skador på bå-

ten som följd, och lämnar båten dri-
vande. Även reglageboxen brukar tas 

med.  

  Kraftiga kättingar och lås hjälper inte 
heller. Man skär helt enkel av fästet i  

båten. En båt hade kraftiga förtöjnings-
anordningar. Då lossade man förtöj-
ningsbommen från bryggan och lade upp 

den på båten innan man drog iväg den. 
Fotavtryck och blodspår har säkrats vid 

enstaka tillfällen. Några tjuvar har tagits 
och lagförts, men det finns tydligen 

många kvar därute. 

  Man har t.o.m. gjort inbrott i Sjörädd-
ningens båt Olof Wallenius i Öregrund 

och stulit flera saker ombord! 

Hur ska vi skydda oss? Det bästa är kon-

tinuerlig bevakning, med det är svårt att 
genomföra. Vi får absolut inte konfron-

tera tjuvarna och polisen har oftast svårt 
att hinna fram innan tjuvarna är för-
svunna. Det finns olika typer av larm, 

GPS-spårning, DNA-märkning mm. Det 
kan underlätta spårning och identifiering 
av stöldgodset, men förhindrar inte ska-

degörelse och stöld. 

  RBF har inlett ett samarbete med Poli-

sen i Norrtälje, Hallstavik och Östham-
mar/Tierp för att organisera samverkan 
mot båtbrott. En försöksverksamhet har 

påbörjats vid några klubbar. Vi återkom-
mer när samverkansformerna har ut-

vecklats. 

PRESSTOPP!  

En tjuvgömma har hittats i skogen i när-

heten av Söderfors. Förutom båtmotorer 
fanns verktyg och en hel del annat. Den 
som har blivit av med ägodelar ska snar-

ast anmäla stölden till Polisen om det 
inte redan är gjort. Det hittade godset är 

taget i beslag och finns hos polisens bes-
lagsgrupp i Uppsala där den rättmätige 

ägaren kan hämta det. 
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Klubbkonferensen 

Höstens klubbkonferens äger rum sönda-
gen den 12 november. Vi planerar att hu-

vudtemat ska vara skydd mot skador och 
stölder med medverkan från Svenska Sjö 
och Polisen. Vi återkommer under hösten 

med plats och program. 

Regionalt skärgårdssamarbete 

Arbetet går vidare. Under sommaren  
påbörjas en inventering och kvalitetssäk-
ring av prickar och farleder längs kusten 

från Östhammars till Nordan-stigs kom-
mun under ledning av Skärgårdsenheten 
vid Söderhamns kommun i samverkan 

med Sjöfartsverket.  
  Båtförbunden i Roslagen, Gästrikland 

och Hälsingland bistår med lokalkänne-
dom. Vi ska även undersöka alternativa 
färdvägar för främst motorbåtar och 

mindre segelbåtar med begränsat djupgå-

ende.  

Flytvästar 

Som ett led i Svenska Båtunionens kam-
panj för sjösäkerhet och ökad använd-

ning av flytväst har Roslagens Båtför-
bund fått ett antal flytvästar från 
Svenska Båtunionen för att använda vid 

olika tillfällen som till exempel seglarkur-
ser, seglarläger, skolutflykter och andra 

båtaktiviteter. Västarna fördelar sig enlig 
följande: 15 st 30-50 kg, 9 st 50-70 kg, 1 

st 70-90 kg, 1 st 90+ kg. 

  Flytvästarna förvaras av Öregrunds Båt-
klubb och Norrtälje Segelsällskap. Regler 
för utlåning och användning av västarna 

mm finns på RBF:s hemsida www.rbf.se 
och har skickats till alla medlemsklub-

bar. 

  Båtklubbarna kan även få flytvästar 
”kapten Väst” av SBU för att dela ut till 

allmänheten vid olika arrangemang. Alla 
klubbar har fått meddelande om hur man 

ska gå tillväga om man vill få dessa flyt-

västar. 

Hjärtstartare 

För att bidra till en ökad överlevnad vid 
hjärtstopp har Svenska Båtunionen tillsam-

mans med vårt egna Svenska Sjö förhandlat 
fram ett kampanjpris på två olika hjärtstar-
tare för våra medlemsklubbar. Läs mer om 

erbjudandet på www.batunionen.se. 

Skärgårdskonferens om avfall 

Vi har deltagit i den årliga konferensen om 
sopor och toaletter mm i skärgårdarna som 
denna gång ordnades av Norrtälje kommun. 

Deltagare var, förutom RBF, Östhammars, 
Norrtälje och Österåkers kommun, Åland, 
Åboland och Skärgårdsstiftelsen. Vi fram-

förde önskemål om bättre hantering på flera 
ställen. Vi tycker att det kanske är bra med 

mycket sopor. Det betyder att turismen är 
omfattande i skärgårdarna vilket gynnar det 

lokala näringslivet mm. 

Besök vid båtklubbarna 

Som vi har skrivit flera gånger: Vi besöker 

gärna fler klubbar för att berätta om SBU 
och RBF och vad vi får för pengarna och vi-

sar en video där vi testar olika flytvästar. 

Avslutningsvis 

Alla klubbmedlemmar önskas en fin sommar. 
Och – glöm inte flytvästen! 
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