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uni och bara drygt en vecka kvar till midsommar. 
Denna sommar kommer kanske att gå till 
historien som århundradets båtsommar.  
Med rådande restriktioner så finns alla 

förutsättningar för det om vi tänker på att följa 
råden 
 
På sjön är det ofta glest mellan båtarna, ytorna är av 
naturen stora. Att ge sig ut på sjön är heller inget 
problem så länge du vidtar försiktighetsåtgärder och 
tänker igenom hur du agerar.  

 
 
Några råd utifrån gällande rekommendationer: 

• Stanna hemma om du känner symtom på feber, snuva och hosta. 

• Tänk på att verkligen försöka minimera alla skaderisker i ditt båtliv. 

• Minimera antalet ombord till en "trygg grupp" som den närmaste familjen. 

• Tvätta händerna ofta med tvål och ha handsprit med ombord. 

• Lägger du till i gästhamn, följ hamnens rekommendationer. 

• Håll avstånd på bryggor och i land och mellan båtarna i hamn. 

• I naturhamnar är det lätt att få rejäla avstånd mellan båtar och besättning.  

• Använd flytväst, det minimerar risken för olyckor och drunkning och minskar risken för onödig 
belastning på sjukvården. 

Har du fyllt 70 år läs den särskilda informationen från Folkhälsomyndigheten: 

• Begränsa dina nära kontakter  
• Håll fysiskt avstånd till människor som du inte bor med, det är särskilt viktigt inomhus. 

Källa: upplevbatlivet.se som löpande uppdaterar sin sida utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer 
För uppdaterade råd och riktlinjer, se folkhalsomyndigheten.se 
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Arrendeavtal i Stockholm 

Saltsjön-Mälarens Båtförbund uppmanar våra medlemmar i Stockholms stad att 
inte acceptera och/eller skriva på avtal eller bilagor där klubben skall enskilt avtala 
med varje medlem att de följer de regler som staden beslutat. Vi förhandlar f.n. 
med staden om detta och anser det vara ett orimligt ansvar för klubb och styrelse 

Arrendeavgifter i Stockholm 

Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom den 24/3 2020 upphävt beslutet av 
Stockholms stad om höjda arrenden för stadens båtklubbar. Beslutet har 
överklagats av staden och i väntan på prövningstillstånd kommer inga fakturor på 
arrendet att skickas till båtklubbarna. Sannolikt kommer den juridiska processen att 
ta flera månader. Klubbar bör därför reservera medel för hyra. Säkrast är att 
reservera nuvarande belopp och bli glad om vi vinner och klubben kan föra tillbaka 
pengar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljökonferens 2020  

Konferensen är bokad till torsdag den 3 

december. Förhoppningsvis kommer 

Skrovmålet att kunna presentera sin 

slutrapport då. Vi återkommer senare 

med program. 
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Sök bidrag till ungdomsverksamhet 2020 
Det finns fortfarande möjlighet att söka bidrag för 

ungdomsverksamhet 2020. Pengar kan sökas för verksamhet 

och/eller investeringar.  

Senast den 1 augusti vill vi ha din ansökan som skickas till   

Ansökningar för 2021 söks senast den 31 december och delas ut på 

Båtdagen i februrari 2021. 

 

Deklarationsseminarium 

Under oktober kommer SMBF i samarbete med KPMG genomföra tre seminarier där vi reder ut 

begreppen om momsplikt, allmännyttiga båtklubbar och får deklarationstips.  

Deltagarna får också möjlighet att ställa frågor som gäller just deras klubbar. Seminarierna genomförs i 

KPMG:s lokaler på Vasagatan 16 i Stockholm (mitt emot Centralstationen).  

Följande datum är inbokade:  

Torsdag den 15 oktober kl. 8.00-10.00 

Fredag den 16 oktober kl. 8.00-10.00 

Tisdag den 20 oktober kl.16.00-18.00 

Hör av dig med intresseanmälan till kansli@smbf.org senast fredag den 2 oktober. Deltagaravgift 600 kr 

per person Inbetalning sker till vårt bankgiro 5664-2341 och räknas som definitiv anmälan.  

Max 2 deltagare per klubb.  

 

 

Skurusundets Båtsällskap (SBS) säljer en komplett båtslip med räls, spel o vagn 
 

Beskrivning 

Komplett slipanordning med slipräls av typen ”järnvägsräls” 

ca 60 meter, slipvagn, slipspel med tillhörande ställverk till ett 

mycket bra pris med kravet att köparen bortforslar slip med 

tillbehör före 1 september 2020. 

Pris: 10 000 kr. Vid intresse kontakta  

Björn Almqvist, mobilnr 070-536 18 63 

E-post: bjornalmqv@hotmail.com 

mailto:kansli@smbf.org

