
 

 

Nyhetsbrev nr 8 2017 
Hej Båtvänner! 

Nu har hösten kopplat sitt grepp över våra hamnar och varv och många båtägare står avslutar det 

sista på Båten innan vintervilan. Men ge inte upp, varje dag är närmare en ny säsong! 

 

Aktuellt från SMBF 
SMBF har träffat Mirja Räihä (bitr idrottsborgarråd) och 
Alexander Lindholm(idrottsnämndens ordförande) under förra veckan för att diskutera momsfrågan 
och arrendefrågan samt Båtfrågor i stort. 
Mötet var mycket givande och politikerna lyssnade lyhört vad SMBF hade att säga. Frågorna som 
diskuterades var: 
* Momsfrågan, hur går vi vidare – vilka kan vi påverka – skapa opinion 
* Ifs underhåll av pontoner och markområden – bristande underhåll – vilket ansvar tar staden – ingen 
underhållsplan fanns tidigare 
* Avisering om höjda avgifter för båtklubbarna – 100% höjning – orimlig höjning – moms tillkommer 
på båtplatser 
* Exploateringskontorets jakt på mark som idag är båtuppläggningsplatser – hur garanteras 
ersättningsplatser 
* IF s budget saknar pengar för fortsatt utbyggnad av latrintömningsstationer, saknar pengar för 
stadens bristande underhåll och saknar pengar för inköp av borsttvätt för båtbottnar – projekt med 
IF och Miljöförvaltningen 
* Arrendeavtalen har ännu inte tecknas – stopp i arbetet 
 

 
På bilden ser ni från vänster Hans-Eric Olsson(SMBF), Mirja Rähia(Bitr Idrottsborgarråd), Sören Löfgren(SMBF) och Alexander 
Lindholm(Idrottsnämndens Ordförande). Med på mötet var också Paula Thunberg-Bertolone från SMBF som vid det här tillfället höll i 
kameran. 

Ungdomsstipendium 

Vi påminner om vårt ungdomsstipendium där det handlar om att främja utbildning för ungdomar. Läs 
mer här: http://www.smbf.org/klubbinformation/ 

http://www.smbf.org/
http://www.smbf.org/klubbinformation/


SMBF och Årstaklubbarna överklagar beslut från Länsstyrelsen 

På grund av Karl-Johan Slussens stängning så har Båttrafiken ökat med över 50 % i Årstaviken. Båtar 
har kört för fort och för nära strandkanterna och det har medfört stora skador och väldiga svall för de 
Båtklubbar som ligger där. SMBF har tillsammans med Årstaklubbarna arbetat sedan i slutet av förra 
året med att kräva fartbegränsning på vissa områden samt stänga den norra passagen vid Årsta 
holmar. Vi fick i september avslag på de kraven. Nu har vi överklagat det beslutet hos 
Näringsdepartementet och hoppas på ett bra beslut. 

Arrenden i Stockholm 

SMBFs representanter i Fritidsbåtlivets Förhandlingsdelegation, FFD fick på möte den 31 oktober ta 

del av det förslag som förvaltningen kommer att föredra för Idrottsnämnden som innebär en 100% 

avgiftsökning för båtklubbarna i Stockholm. 

SMBF begärde att få det skriftliga förslaget men kunde inte vid gårdagens möte få detta. 

SMBFs representanter framförde kraftfulla protester mot förslaget på den kraftiga ökningen, som 

man motiverar med det eftersatta underhållet. SMBF anser att man inte på Idrottsförvaltningen haft 

klart för sig hur underhållsstatus varit förrän SMBF krävde att man skulle göra en kartläggning av 

samtliga båtklubbar. SMBF har också sagt att staden borde ta sitt ekonomiska ansvar för det 

eftersatta underhållet. 

Diskussioner om det eftersatta underhållet, momsen, bristen på båtuppläggningsplatser och de nya 

arrendeavtalen har förts med IFs förvaltningschef, Idrottsborgarråd, bitr Idrottsborgarråd och 

Idrottsnämndens ordförande. 

SMBF kommer nu att tillskriva samtliga ledamöter i Idrottsnämnden och vädja till att man tar sitt 

ansvar vad gäller det eftersatta underhållet. Att man inte medverkar till att ta död på den folkrörelse 

som båtklubbarna utgör, genom att besluta höja avgiften med 100 %. 

Båtdagen 2018 

 

Välkommen till SMBFs Båtdag den 17:e februari 2018 
 
Båtdagen börjar kl. 13.00 och vi är i år återigen på Teaterskeppet vid skeppsbron i centrala 
Stockholm. Efter Båtdagens förhandlingar kommer det att dukas fram en härlig supé och det kommer 
att bli underhållning för de som har anmält sig till kvällen. 
Att vara med Båtdagen är självklart kostnadsfritt men vill man vara med på kvällen så kostar det 650 
kronor per person och 325 kronor för medföljande.  



Så boka in datumet redan nu och kom och var med och påverka båtlivet på dagen och ha trevligt på 
kvällen! 
Om ni vill komma så anmäl er på kansli@smbf.org och uppge ifall ni kommer på dagen eller kvällen 
eller förhoppningsvis båda! 
Eventuella pengar betalas in på SMBFs bankgiro i Swedbank 5664-2341. 

 

SMBFs Valberedning 

SMBFs valberedning har inlett sitt arbete med att kontakta er klubbar inför valen till nämnder och 
styrelse på Båtdagen. Handlingarna hittar ni här: http://www.smbf.org/meddelande-fran-smbfs-
valberedning/ . Tyvärr har tryckfelsnisse varit framme vid det första utskicket och skrivit fel adress på 
handlingarna. Den riktiga postadressen är Bergviksvägen 10, 167 63 Bromma. 

 

Miljöfrågor 

 
Stort miljöintresse i båtklubbarna 
Över 150 miljöansvariga och andra klubbfunktionärer kom till SMBFs miljökonferens. 
Diskussionsviljan var stor, och frågorna många. Hur ska båtbotten behandlas för att både slippa 
påväxt och skydda miljön samtidigt. Det var den stora frågan. 
Läs referat och se alla presentationerna på SMBFs webbplats: http://www.smbf.org/miljo-skargard/ 
  
SBU har nytt miljöprogram 
SBU har antagit ett nytt miljöprogram. Efter att ha inspirerats av bland annat SMBFs miljöprogram 
från förra året har SBU styrelse antagit ett nytt miljöprogram. Sprid gärna detta i klubbarna, t ex på 
era webbplatser. Ni hittar det här: http://batunionen.se/dokument/miljoprogram-for-sbu/ 
  
Sök miljöbidrag till klubben 
Vi påminner om det miljöbidrag som ni klubbar kan ansöka om. Hur reglerna ser ut för detta kan ni se 
på följande länk: http://www.smbf.org/miljo-skargard/ 
 
 

Övrigt 
 

Svenska Sjö 
Svenska sjö ger tips inför vinteruppläggningen. Både vad det gäller skaderisker och stöldrisker. 
https://svenskasjo.se/tips-infor-vinterupplaggningen-svenskasjorapporten-4/ 
 

 
 
Vi önskar er en fortsatt härlig Båthöst! 

SMBF Styrelse 
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