
 

 

Nyhetsbrev nr 5 2017 
 

Hej Båtvänner 

Nu är sommaren officiellt här och Båtarna ligger och guppar rofyllt vid Bryggorna. Semestrarna är i 

antågande och aktiviteterna i Båtklubbarna pågår för fullt. 

 

Aktuellt från SMBF 
 

Arrendeavtal med Stockholms Stad 

För alla Stockholmsklubbar så kan vi berätta att de nya arrendeavtalen med Stockholms stad är 

tyvärr inte klara. Förhandlingar pågår fortfarande. Senaste förseningen beror på att 

Miljöförvaltningen har kommit med nya tillägg och ändringar av den föreslagna texten. Den extremt 

långa handläggningstiden på flera år har medfört stor osäkerhet för båtklubbarna verksamma inom 

Stockholms stad. Har klubben frågor om detta så vänd er till Sören Löfgren i SMBF:s 

förhandlingsdelegation. 

 

Miljöfrågor 

Även i år kan SMBF dela ut särskilt stöd för extra miljöinsatser i klubbarna. Så här ser reglerna ut för 

att få sådant stöd: 

 

Anvisningar för SMBFs särskilda stimulansbidrag för särskilda miljöåtgärder. 

SMBF har möjlighet att ge ett särskild ekonomisk stöd till klubbar som gör extra ordinarie insatser för 

miljö. Reglerna för att få ett sådant stöd är följande: 

·         Klubbar som är medlemmar i SMBF är berättigade att söka.  Stödet ges årligen till en eller 

flera klubbar. 

·         Ansökan om stöd/ stimulansbidrag  ska skickas till kansli@smbf.org senast den 1 

november för att kunna offentliggöras på Båtdagen i februari följande år. 

·         SMBFs styrelse fattar beslut om stimulansbidrag efter förslag från SMBFs miljökommitté. 

SMBFs styrelse fattar också beslut om storleken på de belopp som kan betalas ut. 

·         Klubb som söker ska i ansökan ange följande: 1) Vad stödet kommer att användas till. 2) 

En motivering till varför just detta projekt är värt att få ta emot stöd. 3) Hur mycket 

pengar som söks. 4) En beräknad totalkostnad för åtgärden/ projektet. 5) Samt 

kontonummer dit ev bidrag kan skickas. 

·         Den klubb som får miljö-stimulans/ bidrag förpliktigar sig att i text, och om möjligt bild, 

redovisa resultat inom ett år efter att det delats ut. 

·         SMBF förbehåller sig möjligheten att informera om projektet på webbplats och/eller 

nyhetsbrev. 

·         Eventuella ej använda stöd-medel kommer att återkrävas av SMBF. 

·         Stöd delas inte ut till ordinarie miljöarbete som ändå skulle ha gjorts inom ramen för vad 

som krävs i lagar och regler. 

http://www.smbf.org/
mailto:kansli@smbf.org


·         Insatser som är långsiktiga, eller med bestående resultat, prioriteras framför kortsiktiga 

projekt. 

·         Insatser som innebär en stimulans/ motivation för andra klubbar att också vidta 

miljöåtgärder prioriteras. 

  

Hamnboken 

SBU har tagit fram en Hamnbok med väldigt många tips och råd om hur en båtklubb  

kan arbeta. Bland annat finns tips om hur miljöarbetet kan gå till.  

Läs mer här: http://batunionen.se/dokument/42895/ 

  

Avfall 

Ta med skräpet hem 

Plast och andra föroreningar tar mycket lång tid på sig att brytas ned. Beakta till  

exempel dessa siffror: Aluminiumburk 200 år, Engångsblöja 450 år,  

Pet-flaska 450 år, Fiskelina 600 år. Det kan vara en bra idé att ta med skräpet hem.  

(Siffrorna är hämtade från Aktuell Hållbarhet)  

 
 

Övrigt 
 

Årstaviken 

På grund av Karl-Johan slussens stängning så har all trafik flyttats till Årstaviken. Det har medfört att 

de 13 Båtklubbar som ligger där är hårt ansatta av svall från Båtar som kör för fort och för nära 

bryggorna. Båtar har slagits sönder, barn har varit nära att ramla av bryggorna som gungar hårt och 

det har blivit erosioner längs strandsträckorna. Vi i SMBF önskar att alla ni som passerar där ska 

tänka på att ta hänsyn till miljön, människor och kringliggande verksamheter och sänka farten när ni 

går genom Årstaviken. 

http://batunionen.se/dokument/42895/


 
 

Lite av vad som händer i sommar på våra vatten i sommar 

 

Gotland runt startar med sedvanlig samling den 29/6-2/7 på Skeppsholmen i Stockholm. Avlysningar 

kring detta evenemang är inte kända men räkna med mycket Båtar. 

Nockebybron är justerat sina öppettider för att underlätta för rusningstrafiken på morgonen och 

kvällen. Se länk: http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--

kanaler/Nockebybron/ 

Danviksbron har begränsade öppningstider för fritidsfartyg på grund av arbeten och tillfälligt utökad 

kollektivtrafik. Se länk: http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--

kanaler/Hammarbyleden---Fritidsfartyg/ 

Triathlon kommer ske den 25-28 Augusti och därmed är delar Riddarfjärden avlyst för simning. 

Karl Johan Slussen är stängd fram till 2021. 

 

Klubberbjudande vid köp av Hjärtstartare 

I Sverige drabbas varje år ca 5 500 personer av plötsligt hjärtstillestånd utanför sjukhus. Av dessa 
överlever endast ca 10 %, men betydligt fler skulle kunna räddas. 

 

För att bidraga till en ökad överlevnad vid hjärtstopp så har Svenska båtunionen tillsammans med 
vårt egna Svenska Sjö förhandlat fram ett kampanjpris på två olika hjärtstartare, båda av 
högkvalitativa märket Philips. Hjärtstartarna är mycket lätta att använda och genom tydliga 
röstinstruktioner vägleds användaren att handha maskinen samt hur man utför hjärt- och 
lungräddning (HLR).  Levereras med 8 års garanti.  Avtalet är med företaget Livräddarna i Vaxholm 
HB. 

Modellen HS1, för användare med liten eller ingen erfarenhet. Rekommenderas för placering 
inomhus men kan även användas utomhus. 

http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--kanaler/Nockebybron/
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http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--kanaler/Hammarbyleden---Fritidsfartyg/
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Kampanjpris t.o.m 1 oktober 2017 : 9 995 kr inkl moms. Ordinarie listpris 16 320 kr inkl moms, frakt 
tillkommer 

Modellen FRx, för användare med liten eller ingen erfarenhet. Detta är en mer robust hjärtstartare 
som även tål fuktiga och dammiga miljöer (IP-klass 55) och kan placeras utomhus. Används av bla. 
Svenska sjöpolisen och kustbevakningen. Kampanjpris t.o.m 1 oktober 2017 : 12 495 kr inkl moms. 
Ordinarie listpris 19 970 kr inkl moms,  frakt tillkommer 

Priserna avser hjärtstartaren. Vill man ha väska skåp etc så tillkommer priset för detta. Max antal köp 
till kampanjpriset är 2 st hjärtstartare per klubb. 

På  www.livraddarna.se kan ni läsa mer om produkterna. Vid frågor och beställning kontakta 
företaget Livräddarna i Vaxholm HB på  info@livraddarna.se eller 08 – 420 05 415 / 0763 – 10 80 80 
Ange kod SBU 2017 vid beställning för att få kampanjpriset! 

 
Integrationssegling 
I sommar kan du segla med integrationsseglingsprojektet 17-18 juni och 26-27 augusti. De åker 
motorbåt 22-23 juli och paddlar kajak 9-10 september. Anmäler dig gör du lättast på 
http://integrationssegling.se/ eller genom att maila till info@integrationssegling.se 
 
Vi önskar er en härlig Båtsommar! 

SMBF Styrelse 
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