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FÖRBUNDSINFORMATION nr 2 2015 

Besök	vid	Båtklubbar	

Förbundsstyrelsen besöker gärna våra medlems-

klubbar för ömsesidig information om vad som 

är på gång och ”vad vi får för pengarna”. Hittills 

i år har vi besökt tre klubbar och i augusti ska vi 

träffa fem klubbar på Vätö. Det finns plats för 

fler informationsträffar t.ex. i samband med nå-

got medlemsmöte. Hör av er till info@rbf.se vid 

intresse. 

Klubbkonferens	den	7	november	

Höstens klubbkonferens genomför vi lördagen 

den 7 november på m/s Eckerö med samma upp-

lägg som förra året dvs. möte i konferensrum på 

10-turen och viltbordet på tillbakavägen. Skicka 

eventuella önskemål om programpunkter till 

info@rbf.se. Kallelse kommer till klubbarna 

frampå höstkanten. 

Unionsråd	den	21-22	november	

SBU genomför Unionsråd med båtförbunden den 

21-22 november. Där behandlas främst kom-

mande års verksamhetsplan och budget för SBU. 

Vi kommer där att återigen ta upp frågan om 

korta arrendetider kontra krav på investeringar i 

t..ex. spolplattor. Om någon klubb  har andra 

önskemål och synpunkter på vad vi ska ta upp så 

skicka dem till info@rbf.se.					 

Båtdagen	2016 
Datum för Båtdagen 2016 är lördagen den 19 

mars. Vi återkommer närmare under hösten. 

Regional	skärgårdssamverkan	

Projektet är nu i gång med en förstudie indelad i 

styrgrupp och projektgrupp. Förstudien ska vara 

klar senast den 31 mars 2016. Läs artikel i Båtliv 

för mer information. Under hösten kan eventuellt 

några klubbar  

bli engagerade. Här finns en bra chans att få hjälp 

med att vidareutveckla klubbhamnar och natur-

hamnar i Östhammars och Tierps kommuner och 

vidare norrut.	

Väddö	kanal	

Unionsstyrelsen i SBU har efter överenskommelse 

med oss beslutat att ge RBF uppdrag att företräda 

SBU i frågor som rör Väddö kanal eftersom farle-

den av SBU bedöms vara av riksintresse för båtli-

vet och inte endast av lokalt eller regionalt in-

tresse. Det innebär att vi nu för talan för hela 

båtunionens ca 170 000 medlemmar vilket bör ge 

större tyngd åt våra synpunkter. 

Den skrivelse till länsstyrelsen som vi nämnde i 

Förbundsinformation nr 1 2015 fick till resultat att 

man passade frågan vidare till Naturvårdsverket 

och Havs- och vattenmyndigheten utan att om-

pröva eller motivera sitt ställningstagande att 
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Väddö kanal inte längre bedöms vara av riksin-

tresse för friluftslivet. Vi har därför skrivit till 

dessa myndigheter och motiverat varför Väddö 

kanal inte ska undantas från det sammanhängande 

området längs kusten och i skärgården från norra 

Kalmarsund till Öregrund och Gräsö. Vi avvaktar 

nu beslutet. 

Beträffande Bagghusbrons osäkra funktion så 

har vi skrivit till Sjöfartsverket och Trafikverket 

och hemställt att brons funktion säkerställs. Sjö-

fartsverket delar vår uppfattning om farledens 

stora betydelse och kommer att ta upp brofunkt-

ionen med Trafikverket när tillfälle ges. Trafik-

verket har meddelat att stoppen 2014, 8 st, be-

rodde på intrimning av nytt maskineri. Stoppen i 

maj i år berodde på att en givare inte fungerade. 

Felet är nu åtgärdat och bron bedöms fullt funkt-

ionsduglig igen. 

Miljösamarbete 

I april deltog vi i ett möte med Norrtälje kommun 

som behandlade utveckling av avfallshanteringen 

i Norrtälje skärgård. Den 11-12 juni var vi med 

på ett möte på Åland med liknande innehåll. För-

utom RBF var det deltagare från bl.a. Norrtälje, 

Österåkers och Vaxholms kommun, Åland, Åbo 

och Skärgårdsstiftelsen. Även Östhammars kom-

mun var inbjuden men fick tyvärr förhinder. Vår 

roll på mötena var främst kundens, det är bl.a. 

vårt avfall som ska tas om hand. 

Forts. fr föreg. sida 

Informationsbroschyr 

Förbundet deltar i ett projekt som leds av SBU med 

syftet att ta fram en informationsbroschyr med region-

al inriktning. Målet är att fler båtintresserade ska gå 

med i en båtklubb och att fler båtklubbar ska ansluta 

sig till båtförbunden. Broschyren kommer att inne-

hålla en allmän del för SBU och en del som presente-

rar respektive båtförbund. Vi har lämnat in vårt ma-

nus och broschyren beräknas gå i tryck under hösten. 

Förhoppningsvis kan vi presentera den på klubbkon-

ferensen i november. 

Information	och	delaktighet	

Delaktighet och engagemang förutsätter att man är 

informerad. Att få ut information till alla berörda är i 

allmänhet svårt. Förbundsinformationen riktar sig till 

alla klubbmedlemmar. Det är inte bra om den stannar 

hos klubbstyrelsen, ett kansli eller hos en enskild per-

son. Även om den finns på RBF:s hemsida 

www.rbf.se så kan det vara lämpligt att publicera den 

på klubbens hemsida eller sprida den på annat sätt.  

Avslutningsvis	

Alla klubbar och era medlemmar tillönskas en fin 

båtsommar av styrelsen i Roslagens Båtförbund. 

Göran Persson 

Ordförande i Roslagens Båtförbund 


