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Förbundsinformation nr 3 2017 

Klubbkonferensen 
Söndagen den 12 november genomförs 
årets klubbkonferens på m/s Eckerö som 

vanligt. Särskild inbjudan skickas till alla 
klubbar och RBF:s funktionärer. Sista 
anmälningsdag är den 29 oktober. 

Temat kommer främst att vara skydd 
mot skador och stölder med medverkan 
från Svenska Sjö och Polisen. Ämnet är 

ju högaktuellt med den stora ökningen av 
stölder av framför allt utombordsmotorer 

men även en hel del annat har tjuvarna 
tagit från båtar och klubbar. Missa inte 
chansen att få aktuell information och 

att ställa frågor. 
 

Väddö kanal 
Sjöfartsverket har nu analyserat resulta-
tet från förra höstens sjömätning och fat-

tat beslut om eventuella åtgärder. Man 
kommer inför säsongen 2018 att flytta 
någon prick och lägga ut ytterligare en i 

farleden. I övrigt avser SjöV inte vidta 
några åtgärder, så vi får tills vidare ac-

ceptera det nuvarande farledsdjupet 2 
meter. Men kanalen är i alla fall kvar 
som officiell farled och som riksintresse 

för friluftslivet, sjöfarten och kulturmin-
nesvården. 

 

 

Regionalt Skärgårdssamarbete 
Arbetet går vidare. Under ledning av 
Skärgårdsenheten vid Söderhamns kom-

mun har i samverkan med Roslagens, 
Gästriklands och Hälsinglands Båtför-
bund en inventering gjorts av samtliga 

för fritidsbåtlivets viktiga prickar och 
andra sjösäkerhetsanordningar från Öst-
hammars till Nordanstigs kommun för 

att säkerställa att Sjöfartsverket inte tar 
bort något som vi anser behövs. Vi har 

även framfört önskemål att Fågelsundet 
ska få status som fritidsbåtled med be-
gränsat djup. Norrtälje kommun har ju 

tackat nej till att medverka i projektet 
Regionalt Skärgårdssamarbete varför 

sydgränsen för samarbetet går längs 
gränsen mellan Östhammars och Norr-
tälje kommun. Vi håller nu på att försöka 

få fram en finansiering av en hamn- och 
farledsbeskrivning längs kuststräckan. 

 

Miljökonferens 
Vi har deltagit i den årliga skärgårdskon-
ferensen med deltagande från Åland, 

Åboland, Skärgårdsstiftelsen, Norrtälje 
och Östhammars kommuner m.fl. Vi 
framförde att det behövs fler toaletter och 

sopstationer i skärgårdarna. Det är ju 
bara ett begränsat antal båtar som har 

toalett ombord. Funktionen på tömnings-
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stationerna för båttoaletter har dessutom 

varit bedrövlig i sommar. Läs gärna som 
exempel i Båtliv hur en båtägare ägnade 

en stor del av semestern att leta efter en 
fungerande tömningsstation. Transport-
styrelsen som är tillsynsmyndighet är 

medvetna om problemet. Vi får se vad 
som händer nästa sommar. 

 

Flytvästar 
Vi fick ett antal flytvästar från SBU i vå-
ras för att använda vid olika klubbaktivi-

teter. Tyvärr blåste Östhammars aktivitet 
bort, Öregrunds seglarkollo regnade bort 
och vid övriga klubbar fanns det ingen 

efterfrågan. 
Västarna finns kvar i Öregrund och Norr-

tälje till nästa år. 

 

Ungdomsledarträff 
Vi försöker få till en ungdomsledarträff 

under hösten med deltagande från de 
klubbar som har ungdomsverksamhet. 

Avsikten är att det ska vara kostnadsfritt 
för klubbarna. 

Besök vid båtklubbarna 
Som vi har skrivit flera gånger: Vi besöker 
gärna fler klubbar för att berätta om SBU 

och RBF, vad vi får för pengarna och vad 
som är på gång. 

 

Avslutningsvis 
Glöm inte att sista anmälningsdag till 
klubbkonferensen är den 29 oktober. 
Intressant information och god mat  

utlovas.  

Göran Persson 

Ordförande i Roslagens Båtförbund  


