Förbundsinformation nr 2 2021
Stoppa stölderna

Det argumentet håller inte. Alla bryggor
syns på de kartor med flygfoto som finns
publicerade.

Båt- och motorstölderna fortsätter. Ett
fåtal stölder har klarats upp trots Polisens ansträngningar. Mycket hänger på
oss båtägare för att underlätta Polisens
arbete. De jobbar ju faktiskt för att vi
ska få behålla våra ägodelar. Läs den
information som vi har vidarebefordrat
från Polisen till alla medlemsklubbarna.
Sprid informationen till alla klubbmedlemmar. Den finns även på RBF:s hemsida.

Ett webbinarium om stölder hölls den 14
juni. Alla klubbar I RBF har fått länkar till
webbinariet så att man följa det i efterhand.
Norrtäljeviken

Sjöfartsverket släckte fyrbelysningen i
Norrtäljeviken i höstas. Vi har försökt att
få Norrtälje kommun att ta över ansvaret
för belysningen. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 26
maj att ta över fyrarna.

Polisen vill gärna veta var våra båtklubbar ligger. Många klubbar ligger på fel
ställe på kartan. Det beror på att man
inte har fyllt i klubbens besöksadress i
BAS. Gör så här: Logga in i BAS. Välj
BAS-M. Öppna fliken Klubbdata och fyll
i klubbens besöksadress. Om ni inte gör
det hamnar klubben på dess postadress, vilket kan vara hemma hos en
funktionär långt från besöksadressen.
Någon har framfört att man inte vill tala
om var klubben finns med motiveringen
att det skulle underlätta för tjuvarna.

Bron som spärrar infarten till den inre delen av Norrtälje hamn är nu på plats. Den
segelfria höjden är 2,70 m. Högre båtar
hänvisas till att förtöjas utanför bron. Vi
försöker att ta reda på hur begäran om
broöppning ska ske och om det är möjligt
för fritidsbåtar att få öppning vid behov.
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Hamnguiden 10

Hamnguiden 10 sträcker sig från Väddö
kanal till Höga Kusten och tas fram i
samarbete med bl.a. berörda Båtförbund
av Hydrographica och Skagerrak Forlag
AS, vilka har gett ut tidigare Hamnguider.
Sjömätningarna har kommit igång och
genomförs denna och nästa sommar från
Älmsta och norrut till Höga Kusten samtidigt i Roslagens, Gästriklands, Hälsinglands och Västernorrlands Båtförbunds
områden. Projektet löper på planenligt
och Hamnguiden beräknas bli klar för
publicering i bokform och digitalt första
kvartalet 2023.
Styrelsefunktionärer

Båtförbund. Detta kan man läsa om i senaste Båtliv.
Singöfjärden

Arbetena med att lägga om farleden i
Singöfjärden in till Hargshamn är klara.
Prickar och fyrar har flyttats mm. Se upp
om du navigerar med gamla sjökort!
Klubbkonferensen 2021

Vi hoppas att pandemirestriktionerna minskar i höst så att vi kan genomföra klubbkonferensen traditionsenlig på m/s Eckerö
lördagen den 13 november. Vi återkommer
efter sommaren med mer information. Kom
gärna med förslag till ämnen och föreläsare
så ska vi försöka att tillmötesgå det.
Avslutningsvis

Många föreningar, inte bara inom båtlivet, har problem med att få medlemmarna att ställa upp för att driva sin förening. Ingen styrelse = ingen förening.
Detta har även drabbat RBF. Vi har en
vakans och om någon är intresserad av
ungdoms- och utbildningsfrågor så finns
möjlighet att adjungeras till styrelsen för
att ta hand om dessa frågor. Än värre är
det för Gästriklands Båtförbund, som i
brist på intresserade båtklubbsmedlemmar att ingå i styrelsen nu planerar för
en avveckling. Troligen sker det till årsskiftet och planering pågår hur man ska
gå vidare med klubbarna i Gästriklands

Ta på flytvästen även i hamnen! Och ta på den
rätt! En flytväst som hänger löst över axlarna
är inte till mycket hjälp när man snubblar på
något, ramlar överbord och slår huvudet i bryggan eller förtöjningsbommen.

Göran Persson
Ordförande i Roslagens Båtförbund
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