FÖRBUNDSINFORMATION nr 2 2014
Regional skärgårdssamverkan
Projektet Regional skärgårdssamverkan som syftar
till att förbättra för båtliv och båtturism i vårt område och upp mot Hälsingekusten har rönt stort intresse. Samtliga kustkommuner och flera andra
myndigheter och organisationer är involverade. En
förstudie planeras starta under hösten under ledning
av Gävle kommun. Initiativet kom från Gästriklands Båtförbund och både Roslagens och Hälsinglands Båtförbund är med i projektet. Mer information kommer under hösten.

Miljöfrågor
Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer för hur
eventuella spolplattor ska se ut är under omarbetning efter påpekande från båtorganisationerna. Det
finns mycket att läsa om detta på olika webbplatser
och i båttidningar. De reviderade riktlinjerna beräknas nu enligt uppgift komma tidigast i december
2014. Varje kommun bestämmer dock själv vilka
regler som gäller inom kommunen och gör en bedömning i det enskilda fallet. I några fall har kommuner utdömt vite till några båtklubbar om de inte
bygger spolplattor enligt de nuvarande riktlinjerna.
Om någon klubb i Roslagens Båtförbund skulle
råka ut för detta finns hjälp att få från SBU:s juridiska kommitté. Styrelsen i RBF förmedlar gärna
kontakten.
Förbudet mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar är reglerat i lag och det finns en föreskrift från
Transportstyrelsen (2012:13) som träder i kraft 1
april 2015.
Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs
hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag.
De enda fritidsbåtar som undantas är de som Kmärkts av Statens maritima museer.
Mer information finns på

Rabatter från Svenska Sjö
Den som har sin båt försäkrad i Svenska Sjö får även
i år rabatt på bl.a. drivmedel och hamnavgifter i
vissa hamnar. Missa inte det! Läs mer på
http://www.svenskasjo.se/pdf/Svenska%20Sj%
C3%B6rapporten_majjuni.pdf
Klubbkonferens
Det traditionella Förbundsrådet under hösten kommer i år att ändra inriktning något. Vi planerar att
hålla en klubbkonferens på m/s Eckerö lördagen
den 8 november kl.10:00-14:30 med konferens på
utvägen och viltbord på hemvägen. Vi emotser
gärna synpunkter på detta liksom programförslag till
info@rbf.se. Kallelse kommer efter sommaren.

www.transportstyrelsen.se/toa.
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Information från SBU
Informationskommittén i SBU har sänt ut nyttig
information till bl.a. alla klubbar. Sprid innehållet
till medlemmarna! Meddela SBU:s kansli om någon klubb inte har fått informationen. Ni kanske
har en inaktuell e-postadress. Ni kan även läsa informationen här.

Avslutningsvis
Styrelsen i RBF vill önska alla en fin båtsommar! Vi har
en världsunik skärgård med stora möjligheter till rekreation. Det ska vi tänka på och vara rädda om!

Göran Persson
Ordförande i Roslagens Båtförbund
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