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Nyhetsbrev september 2021 

 

En sommar går så fort. Man hinner knappt 

blinka så är den slut. I år har vi kunnat njuta av  

härligt båtväder nästan hela sommaren. Vi på 

SMBF hoppas att du njutit lika mycket som vi.  

Nu är det snart torrsättning och vi går in i den 

mörkare delen av året. Men innan vi vet ordet 

av är det sommar och båtsäsong igen.  

Det här är höstens första nyhetsbrev. Du är välkommen med nyhetstips och synpunkter till 

kansli@smbf.org 

 

 

 

 

Båtklubbarnas Dag - alltid sista lördagen i augusti 
Båtklubbarnas Dag är numera ett populärt 
och etablerat inslag i båtlivet.  
Att vi varje år uppmärksammar 
båtklubbarnas stora betydelse både för allas  
möjlighet att ha båt till rimliga kostnader, 
och de sjönära samhällenas intryck,  
är numera lika säkert som att vi firar 
midsommar. Sedan några år är Saltsjön-
Mälarens Båtförbund huvudansvarigt för 
denna festdag för båtlivet, med god hjälp av  
representanter för några av båtklubbarna. 

(Fotocred Kevin Liljegren, Reimers Båtsällskap) 
 

Läs hela artikeln från den elektroniska versionen av tidningen Båtliv här 
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Sök LOVA-bidrag 

 

Det går att söka bidrag för “åtgärder som syftar till att 

minska spridningen av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar 

till vattenmiljön” 
(Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt) 

 

Observera att det inte går att söka stöd för åtgärder som har påbörjats innan länsstyrelsen  
har tagit ett beslut om att ge stöd, om kostnaderna täcks av annat stöd samt om åtgärden  
följer av skyldighet i lag eller annan författning. 

Mer om LOVA-bidrag 
Ansökningsanvisningar 
Sista dag för ansökan varierar mellan regionerna.  

I Stockholmsregionen är sista ansökningsdag den 30 november 2021 

 

SMBF:s miljökonferens 2021 
SMBF genomför sin årliga miljökonferens, torsdag den 2 december kl.18.00 i Tellus 
Fritidscenter, Lignagatan 8, Hornstull. 

Vi återkommer med program och reserverar oss för ändringar p.g.a pandemin t.ex att 
konferensen genomförs digitalt. 
 

 
 

Insändare i tidningen Båtliv om 

arrendeavgifterna i Stockholm 
SMBF och Olof Nordin, Västermalms Båtklubb har 

var för sig överklagat Stockholms stads beslut om 

arrendeavgifter i Stockholm till 

Förvaltningsdomstolen. I senaste numret av 

Båtlivs digitala nyhetsbrev (nr 33-21) utvecklar 

Olof sina argument för sin överklagan av beslutet i 

Stockholms stad. Läs hela insändaren här 
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https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
https://www.havochvatten.se/download/18.61dc5dd916d7dc3828930bbc/1591344029412/anvisningar-lova-ansokan-fritidsbatar.pdf
https://www.batliv.se/2021/08/17/stockholms-stad-smygbeskattar-fritidsbatlivet/
https://old.app.getanewsletter.com/blockeditor/mail/2807345/?isNewApp
https://old.app.getanewsletter.com/blockeditor/mail/2807345/?isNewApp
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BAS 3.0  

Utvecklingen av den nya versionen pågår och har pågått sedan 2020. Den nya versionen 
kommer att införas i början av 2022. Planen ser ut så här: 

Till och med oktober: Grundutveckling av den nya versionen 
Oktober: ett antal båtklubbar och båtförbund gör pilottester. 
Oktober och framåt: Presentation av och utbildning i den nya versionen av BAS 
November: då ska de flesta som vill kunna testa den nya versionen obs! ej i skarp version 
December: testerna avslutas och testversionen stängs stängs 
December- januari:  slutliga justeringar  
10 januari: Nuvarande version av BAS stängs 
Slutet av januari: Den nya versionen är i drift  
 
OS! Den nya releasen kommer precis i den period då klubbarna gör sin årsrapportering av 
medlemsantal mm. Därför kommer den rutinen att bli en annan det här årsskiftet. Mer 
information om det kommer under hösten, i god tid före årsskiftet. 
(Källa: Svenska Båtunionen)  
 

SMBF:s BAS-coacher 
BAS-coacherna är den bästa kontakten för allt rörande BAS.  
Charlie Rydén: charlie.ryden@telia.com (ledamot av SMBF:s styrelse) 
Henrik Svensson: henrik.svensson@bas.batunionen.com 
Leif Svärd: leif.svard@bas.batunionen.com 
Hasse Jakobsson: hasse.jakobsson@bas.batunionen.com 
SMBF:s kansli: kansli@smbf.org 
Kontaktperson Båtunionen: 
Patrik Lindqvist SBU, Projektledare BAS-K,  
08 545 859 64, patrik@batunionen.com 
 
 
 
 

Boka båtbottentvätt hos Ulvsundavikens Varvsförening 
Ulvsundavikens Varvsförenings båtbottentvätt är öppen t.o.m. vecka 37 för alla  
som vill tvätta sin båt. Mer info finns på  www.uvf.one. Tvätten är också bokningsbar via 
Uvf:s hemsida. 
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