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NYTT FRÅN MBF
Båtdagen 2021
Förbundets båtdag den 31 mars genomfördes
som ett digitalt möte p.g.a. pandemin.
12 av 38 båtklubbar deltog i mötet.
Styrelsen fick delvis ny styrelse. Till ordförande
valdes Carl-Gustaf Leijonhufvud, Mariefreds
BK, v. ordf. Anders Knutas också Mariefreds
BK. Som ny styrelseledamot efter Carl-Gustaf
valdes Hans Selg, Enköping SS, som tillika
svarar för båtsäkerhetsfrågor inom förbundet.
Även miljökommittén fick en ny besättning i
form av Sampo Myllylä ordf. i BK Tor
tillsammans med Ola Karlsson, samma
båtklubb. Då vi haft vakanser på dessa platser
under flera år kändes det extra skönt att dessa
kommittéer åter blev besatta.

Ny ordförande

NYTT FRÅN SBU
Sjösäkerhets seminarium den 20 april
Sjösäkerhetskommittén anordnade ett digitalt
seminarium tisdag den 20 april
Seminariet behandlade frågor som Svenska
Båtunionen arbetar med och hur vi
tillsammans kan öka säkerheten både i våra
hamnar och ute på sjön.
Man presenterar nya verksamheter och nytt
material riktade mot alla våra medlemmar.

SBU´s yttrande kring MKB-direktivet i
plan- och bygglagen
MKB-direktivet är EU-direktiv av den 13
december 2011 om inverkan på miljön som
kommunerna har att ta hänsyn till i sina planer
och program (exempelvis hamn för
fritidsbåtar)
Om en båtklubb ex.vis begär bygglov för att
ändra eller bygga ut en brygga ska byggnadsnämnden göra en bedömning om dess
miljöpåverkan och om bedömningen är att
ändringen medför en betydande
miljöpåverkan, så kommer det krävas en
detaljplan.
Exempel på sådant som ofta lyfts fram och
som kan komma att påverka båtklubbarna
framöver är generella kostnadsökningar,
längre handläggnings-tider och mer tid som
måste läggas på administrativa uppgifter. Vi
ser att detta kan påverka viljan och
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Carl-Gustaf efterträder Yrjö Björkkvist som
innehaft ordförandeposten under ett stort
antal år. Carl-Gustaf, har tidigare varit v. ordf.
med flera år i MBF´styrelse.
Han är ordförande i Mariefreds BK och en
hängiven fantast av Vindö-segelbåtarna. Har
under många år seglat en Vindö 32 som han
dessutom renoverat till nyskick,
uppmärksammat i ett par artiklar i Praktiskt
Båtägande för några år sedan. Carl –Gustaf är
dessutom Ordförande i Vindö Yacht Club.
Båtlivet började mitten 70-talet med en
Forslund Ess-båt för att sedan övergå till ett
antal klassiska mahognybåtar. I dag ligger
fokus på renovering av Ockelbo S19 i från
1968.
Carl-Gustav är anställd vid Stockholms Vatten
o Avfall.
Carl-Gustafs tankar för MBF är att öka fokus
på miljörelaterade frågor tillsammans med
båtsäkerhet. Andra område där vi ser behov är
att stödja klubbar när det gäller arrendefrågor
och markanvändning. Vi ska ej heller glömma
bort att i vår koppling mot Svenska
Båtunionen har ett bra medlems
hanteringssystem BAS, där det finns många
fiffiga lösningar som underlättar
administration av en båtklubb. Vi kommer
jobba aktivt med att stötta de klubbar som i
dag inte använder BAS, tillika att de som
använder BAS verkligen nyttar alla funktioner
på bästa sätt.
Att hitta lösningar som skapar samsyn
kommuner emellan och tillför mervärde för
båtlivet är exempel på område där MBF
tillsammans med klubbarna kan verka
tillsammans för ett enklare båtliv i
Mälarregionen.

möjligheten att vara en aktiv medlem i en
båtklubb och möjligheten att bedriva ett
vattenburet friluftsliv
Miljökonferensen
Miljökonferensen var i år digital när den hölls
torsdagen den 25 februari. Konferensen tog
upp aktuella miljöfrågor som rör båtlivet och
riktade fokus på miljösamordnarens roll i
förbunden. Ny miljösamordnare för MBF är i
år Sampo Myllylä tillsammans med Ola
Karlsson, BK Tor. Du når dem via följande mail
adress: miljo@malarensbf.se
Mer om konferensen finner du på SBU´s
hemsida under Miljö -SBU´s miljökonferens
2021
Presentationer som visades se här:
https://batunionen.se/dokument/presentatio
ner-fran-svenska-batunionens-miljokonferens2021/

Skrovmålet – ett samverkans projekt för
en giftfri miljö.
Ett gemensamt projekt , initierat av
Transportstyrelsen och där SBU medverkar
tillsammans med andra organisationer, går ut
på att finna olika metoder för att ta bort
bottenfärger från fritidsbåtar på ett miljö- och
hälsomässigt bra sätt. Resultat utifrån de
studier och försök som gjorts har ännu inte
presenterats och när så kan ske är för
närvarande oklart. Förhoppningen är att en
rapport släpps under våren.

’
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MBF´s arbetsuppgifter
Vår ambition är attr välja ut de områden som
vi ser som viktigast i närtid, enligt följande
- Miljöfrågor
- Båtsäkerhet
- Regionala frågor som har bäring mot
båtlivet i Mälaren.
- Medlemsnytta och nyanslutning av
fler båtklubbar till MBF.’
Baserat på engagemang och det frivilliga
arbete som vår verksamhet bygger på, ser vi
det som bättre att fokusera oss på ett fåtal
områden i stället för att tro att vi kan lösa allt.
Vår ambition är att under året skicka ut en
enkät till båtklubbarna för att få veta hur
klubbarnas förutsättningar ser ut avseende
mark och arrendefrågor, hamn och miljöfrågor. Har man en samsyn i dessa frågor
gentemot kommun och fastighetsägare, som
berör klubbens verksamhet.
Efter att ha fått in dessa uppgifter från er,
kommer vi att återkomma för att se hur vi kan
hjälpa till för att tillsammans utveckla båtlivet

Använd BAS för schema
Du känner väl till att BAS-K förenklar för såväl
administratörer i klubben som för
medlemmarna. En väldigt bra funktion är
scheman. Ett schema består av bokningsbara
aktiviteter under en specifik period ex.vis

Öppet samtal – förorenad mark i marinor
och smäbåtshamnar
Fredagen den 23 april inbjuder IVL Svenska
Miljöinstitutet till ett digitalt seminarium
kring ämnet – Förorenad mark i marinor och
småbåtshamnar. Zoom möte mellan kl.09.00
till 11.30. Inbjudan sker i form av ett ”Öppet
Samtal ”och vänder sig till Nationella
myndigheter, kommunala och regionala dito,
branchorganisationer, båtklubbar och
marinor, politiker och andra berörda och
intresserade aktörer.
Anmälan till seminariet sker på IVL´s hemsida,
se bif. länk
https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang/20
21-04-23-fororenad-mark-i-marinor-ochsmabatshamnar.html
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sjösättning, bevakningslistor mm. Här finner
du en Youtubefilm
https://www.youtube.com/watch?v=mSdt1W
ppFL4

