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Förbundsinformation nr 2 2019 

Flytväst 

Alla klubbar kan ansöka om att få upp till 

tio flytvästar med SBU-tryck för att an-

vändas vid klubbaktiviteter. Västarna är 

gula av märket Baltic Axent och finns i 

olika storlekar. Läs på SBU:s hemsida om 

villkoren och hur man ansöker. Informat-

ionen har funnits där en tid.  

  Vänta inte för länge om ni vill använda 

dem i år! Sista ansökningsdag är den 16 

juni. 

Hamnguiden 10 

Arbetet går vidare med att ta fram Hamn-

guiden 10 Arholma – Höga Kusten i sam-

arbete med Skagerrak Forlag AS och 

Hydrographica.  

  Roslagens, Gästriklands, Hälsinglands 

och Västernorrlands Båtförbund bistår 

Hydrographica med bl. a. inventering och 

förslag på lämpliga hamnar att ta med i 

Hamnguiden. För närvarande tycks det bli 

drygt 200 hamnar. Klubbholmar kommer 

inte att publiceras om inte klubben driver 

gästhamnsverksamhet där.  

  Planen är att boken och en digital utgåva 

ska vara klar till försäljning/abonnemang 

under första kvartalet 2023. 

Fartbegränsning i Norrtäljeviken 

Enligt Länsstyrelsen föreskrift råder se-

dan länge fartbegränsning 5 knop i inre 

delen av Norrtäljeviken och i Kvisthamra-

viken. Skyltarna är dock för små enligt 

Sjöfartsverkets rekommendation och 

framför allt har skylten vid Port Arthur 

på norra stranden av Norrtäljeviken se-

dan några år legat på marken.  

  Trots påpekanden från Norrtälje SS, 

Länsstyrelsen och Roslagens Båtförbund 

har Norrtälje kommun inte åtgärdat felet. 

Roslagens Båtförbund har därför anmält 

kommunen till Justitieombudsmannen 

(JO) och av en händelse har kommunen 

nu rest upp den nedfallna skylten. Det är 

dock fortfarande den gamla skylten som 

har satts upp igen. Den är bara drygt 

hälften så stor som den rekommende-

rade.  

  Fortsättning lär följa… 

St Olav Waterway 

Pilgrimsleden från Åbo till Trondheim är 

invigd och deltagarna är på väg. Den 7 
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juni påbörjades en eskader från Grissle-

hamn med första stopp i Öregrund. Man 

fortsätter sedan ända till Borka brygga i 

Hälsingland.  

  Galeasen Albanus är moderfartyg med 

betalande passagerare. Alla som vill kan 

följa med hela eller delar av färden an-

tingen på Albanus eller med egen båt.  

  Tyvärr var det ingen båt från våra med-

lemsklubbar som följde med på den 

första etappen till Öregrund där kommu-

nen bjöd på mat och dryck i hamnen.   

Nästa stopp var Ängskär och därefter 

Gävle med olika aktiviteter i hamnarna. 

  Trevligt arrangemang i varmt och soligt 

väder och lagom vind. 

Stölder 

Som framgår av tidningsartiklar och po-

lisrapporter är de internationella stöld-

ligorna i full gång med att hämta båtar 

och motorer mm. för att sälja i utlandet. 

  SBU:s ordförande Christer Eriksson har 

i både tidningsartiklar och i TV krävt att 

tull och polis måste ha rätt att kontrol-

lera utförsel av gods i våra hamnar. Det för-

utsätter en lagändring och sådant brukar ta 

tid. Till dess måste klubbarna själva försöka 

förhindra stölder. Det finns många tips på 

hur man bör gå tillväga för att försvåra för 

ligorna. 

Avslutningsvis 

Trevlig sommar. Glöm inte flytvästen – 
och ta på den rätt. 
Provbada gärna och kontrollera hur 
den fungerar på just dig! 
 
Göran Persson 

 


