
 

 Publik data och oskyddad 

Ordförandebrev maj 

Hej igen alla båtvänner 

Sköna maj är här, sjösättningarna är snart halvvägs och vaccineringarna intensifieras. Dock 

har vi ju fortfarande restriktioner som påverkar vår verksamhet. Speciellt gäller det alla 

aktiviteter som har inslag av att vi träffas fysiskt. Men om vi alla hjälps åt och inte snubblar 

på mållinjen kan vi nog få Coronan att vika ner sig och kan se fram emot en fin båtsäsong. 

Vi har fortsatt linjen med digitala möten och i början av maj avverkade vi möte för nya 

medlemmar samt vårmötet i digital form. Det fungerar hyfsat bra, men man kan konstatera 

att många av våra trogna medlemmar som deltar på vanliga möten inte är med i den digitala 

formen.  

Protokollet och presentationen från vårmötet ligger på hemsidan. 

Vi firade Norges nationaldag 17 maj med vårens sista planerade styrelsemöte. Som vanligt 

en hel del att baxa vidare, ett normalt styrelsemöte innehåller många frågor både stora och 

små. 

Den kanske största frågan, som vi också informerade om på vårmötet, är att vi beslutat att 

gå vidare med LOVA-projektet giftfri båtklubb. Det innebär att alla våra båtar till säsongen 

2026 skall ha giftfri botten. För sanering av båtbottnar ges ett bidrag som budgetmässigt 

landar på ca 8000 per båt förutsatt att man följer reglerna för uppsamling av avfallet. För en 

borst-bottentvätt får vi bidrag på upp till 1.5 MSEK. Den största modellen kostar lite drygt 2 

MSEK. 

Till spolplattan får vi inte bidrag, men genom att den egentligen inte behövs som tät platta 

efter 2026 så håller varvsgänget på att planera en enklare lösning inom budgetramen så att 

den fungerar några år till, bla som plats för eventuell bottenblästring. 

Vi skall starta upp en projektgrupp för grovplaneringen. Ett första steg är mätning av 

bottenstatus, vi bedömer att många båtar som aldrig målats med giftfärg eller blödande färg 

är OK redan nu så vi har antagit att ca en tredjedel kan var aktuella för sanering. 

Ett krav är att vi inte tar in nya båtar i föreningen som inte är giftfria, Länsstyrelsen vill att ev 

båtköpare skall investera i giftfria båtar och inte få LOVA-bidrag för att köpa kontaminerade 

båtar. Vi kommer att uppdatera regelboken vartefter. 

En fråga som kanske många ställer är om vi ”väcker en björn som sover”. Gör vi något 

onödigt? Men Länsstyrelsens feedback är att några mälarkommuner har initierat ett 

samarbete för att anta liknande regler som redan Stockholms mälarklubbar jobbat med i 

flera år. Vi ligger enlig Länsstyrelsen rätt i tiden. Väntar vi ut förelägganden så minskar 

möjligheterna att få bidrag. 
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Runt varvet rullar det på, tänk på att hjälpa till och att hålla Coronaavstånd vid sjösättning.  

Vi tar in sommarjobbare som i fjol för att hjälpa till att hålla ordning. Men alla måste 

naturligtvis se till att hålla ordning på sin egen plats. Planering för en enklare 

spolplatterenovering pågår. 

På Klubbholmen är renoveringen av Klubbhuset på sluttampen. Vi funderar på framtiden där 

ute och utreder bla möjlighet att hembudsinlösa en av stugorna där förre ägaren avslutar. 

Ungdomarna är i full fart där lägret är den största aktiviteten med 50-talet anmälda. Man har 

även jobbat fram ett antal sponsoravtal som ger ekonomist stöd för verksamheten. 

Platskommitten har en kö när det gäller bryggplatser att jobba med. I ljuset av detta och som 

feedback från vårmötet justerar vi tillbaka regelboken så att en medlem inte får ha flera 

bryggplatser, det är ju viktigare att den som inte har får sin första plats. I dag är det ingen 

som har två bryggplatser så det är ingen som drabbas. 

Vi skall även systematisera vår kommunikationspolicy nu när bla och ny teknik och BAS ger 

nya möjligheter. Inte för mycket och inte för lite är en balans. 

Tävlingsverksamheten ligger färdigplanerade i startgroparna, men kommer att senarelägga 

de första tävlingarna av Coronaskäl. 

Båtliv har massor av planerade aktiviteter, hela listan finns i Vårmötesdragningen. Dom lider 

allra värst av alla restriktioner, men när det släpper så kommer det att finnas mycket, 

speciellt om många hjälper till med själva arrangemangen. 

Ekonomin ser bra ut, som det brukar se ut så här års, det mesta av intäkterna har kommit 

medan utgifterna sprider sig över hela året. 

Vi har även diskuterat framtidsplaner för klubben och bla bestämt att vi skall försöka 

engagera alla medlemmar att ge synpunkter på hur verksamheten borde utvecklas. Skall vi 

bli mer av marina, skall vi bli mer av ideell båtklubb, skall vi hitta något mitt emellan? Börja 

tänk redan nu så att ni kan ge bra inspel på vår framtid. 

Ja, man skulle kunna skriva mycket mer om vår verksamhet, men då blir det långt. Så 

härmed vill jag och hela styrelsen önska alla medlemmar en riktigt bra sommar och 

förhoppningsvis ses vi på några olika aktiviteter framöver. 
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