
Förbundsinformation nr 3 2014

Information och delaktighet
En förutsättning för att man ska kunna känna 
delaktighet i en verksamhet är att man är 
informerad om vad som sker och vad som är 
på gång. Detta är nr 3 av 2014 års 
förbundsinformation. Har informationen 
något värde eller är det onödigt arbete att 
skicka ut den? Hur har klubbarna hanterat 
informationen i nr 1 och 2? Är den känd bland 
klubbmedlemmarna? Vid en snabb titt på 
klubbarnas hemsidor så har vi hittat en (1) 
klubb som publicerade förbundsinformation 
nr 1 och ingen som publicerade information 
nr 2. Det finns givetvis många sätt att sprida 
information och klubbarna har 
förhoppningsvis spridit information av 
intresse vidare till medlemmarna. 
Funderingar kring detta finns även i senaste 
Båtliv.

Regional skärgårdssamverkan
Projektet rullar vidare. Alla kustkommuner, 
från Nordanstig i norr till Östhammar i söder 
samt Sandviken är nu med. Även 
länsstyrelser och turistorganisationer m.fl. är 
med inklusive Hälsinglands, Gästriklands och 
Roslagens Båtförbund. Vi har bl.a. haft ett 
möte med Norrtälje kommun och Visit 
Roslagen, men Norrtälje kommun har valt att 
tills vidare inte vara med, varför den förstudie 
som nu påbörjas sträcker sig från 
Östhammar och norrut. Mer information om 

projektet finns i Båtliv nr 5 2014 och kommer att 
ges på klubbkonferensen den 8 november.
Tömningsstationer för båttoaletter
Många stationer för tömning av båttoaletter är 
redan byggda och flera är på gång. Den karta 
som finns på Transportstyrelsens webbplats är 
inte komplett, sannolikt beroende på att 
ansvariga inte har skickat in uppgifterna. 
Exempelvis saknas stationerna i Grisslehamn 
och Älmsta samt stationen i Östhammar och en 
station i Norrtälje. Förbudet mot utsläpp av 
toalettavfall från fritidsbåtar finns i en föreskrift 
från Transportstyrelsen (2012:13) som träder i 
kraft den 1 april 2015. LOVA-bidrag kan inte 
längre sökas.

Väddö kanal
Vid den översyn som har gjorts av områden 
som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet 
har Länsstyrelsen i Stockholms län föreslagit till 
Naturvårdsverket att Väddö kanal ska strykas 
som riksintresse. Norrtälje kommun har samma 
uppfattning. Motiveringen är svårförståelig: 
”Väddö kanal är av riksintresse för sjöfart enligt 3 

kap. 8 § miljöbalken och därmed är dess funktion 

som farled utpekad som riksintresse. Länsstyrelsen 
anser inte att själva kanalen har så höga 
värden för friluftslivet att den ska ingå i 
riksintresseområdet.”
I miljöbalken 3 kap. 8 § står det så här: ”Mark- 
och vattenområden som är särskilt lämpliga för 
anläggningar för industriell produktion, 
energiproduktion, energidistribution,  forts n sida 
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forts fr föreg sida 
kommunikationer, vattenförsörjning eller 
avfallshantering skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana 
anläggningar. / Områden som är av riksintresse 
för anläggningar som avses i första stycket skall 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna.”
Angivet moment i miljöbalken är allmänt hållet 
och nämner inte några specifika områden.
Både Skärgårdsstiftelsen, RBF och föreningen 
Framtid Älmsta har framfört att Väddö kanal bör 
behållas som riksintresse för friluftslivet, dock 
utan framgång. Någon dialog har inte 
förekommit. Som ett sista försök att behålla 
Väddö kanal som riksintresse för friluftslivet har 
RBF nu skrivit till Naturvårdsverket som gör en 
sammanställning för hela landet. Många mindre 
kanaler anses vara av riksintresse. På 
www.naturvårdsverket.se finns mer att läsa om 
detta.

Klubbkonferens
Lördagen den 8 november har RBF en 
klubbkonferens för alla medlemsklubbar på m/s 
Eckerö med början kl. 10.00. Vi konfererar på 
utvägen och äter viltbord på hemvägen. Båten är 
i hamn kl 14.30. Varje klubb har rätt att sända två 
representanter på förbundets bekostnad. Man får 
givetvis sända fler, men det bekostas inte av 
förbundet. Vi har fått några förslag på ämnen att 
behandla men tar gärna emot fler till info@rbf.se. 
Passa på tillfället att träffas och diskutera 

gemensamma frågor och samtidigt få aktuell 
information. Inbjudan med program skickas till 
klubbarna separat.

Utbildnings- och ungdomsverksamhet
Det är tyvärr bara ett fåtal av våra 
medlemsklubbar som bedriver utbildnings- eller 
ungdomsverksamhet. I ett försök att förbättra 
det har vi adjungerat en person med gedigna 
kunskaper om detta till styrelsen. Vi skickade ut 
en förfrågan om kontaktpersoner till klubbarna i 
början på sommaren men många har inte svarat 
ännu. Gör gärna det! Utbildningsverksamhet är 
en av förutsättningarna för att vara en ideell 
förening. Det handlar ju inte bara om seglarskola 
utan kan vara allt från förarintyg till fartygsbefäl 
klass VIII och även kurser riktade mot barn och 
ungdom. Detta är ett av de ämnen som vi ska 
diskutera på klubbkonferensen.

Avslutningsvis
Sommaren har från vädersynpunkt varit 
fantastisk. Nu stundar upptagning och 
förberedelser för nästa säsong. Kanske finns 
det erfarenheter och tankar i våra 
medlemsklubbar som det vore bra att dela 
med sig. Gör det till info@rbf.se så 
vidarebefordrar vi.
Och – Vi ses på klubbkonferensen den 
8 november!

Göran Persson
Ordförande i Roslagens Båtförbund

2


