Nyheter från SBU

Redaktör Anne Adre-Isaksson, anne.adre@batliv.se
Svenska Båtunionen arbetar inom flera olika områden för att främja svenskt båtliv.

Kampen för utsatta båtklubbar
Båtklubbarna har varit basen för ett enkelt och lättillgängligt båtliv i över 100 år. Men den
bilden är på väg att förändras. Finns båtklubbarna med i framtidens tätorter? Kommer båtklubbarna att överleva? Text & foto: Stefan Iwanowski
I SÖDERMALMS BÅTKLUBBS bok med
anledning av 90-årsjubiléet formuleras grunden för de ideella
båtklubbarna på ett fint sätt: ”Båtklubbarna
är sprungna ur vanliga människors längtan
Behovet av en stunds avkoppling, frisk luft
och ett intresse man kan dela med andra".
Bättre behöver det inte sägas. Helt vanliga
människor, ur alla samhällsgrupper och
kulturer arbetar ideellt tillsammans för en
gemensam sak – båtlivet som livskvalitet. De
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bevarar kulturmiljöer utmed stränder och
kajer, rustar båtar, odlar och utvecklar miljömedvetandet och för kunskaperna vidare
från generation till generation. Båtklubbarna speglar vår historia och har i många fall
100-åriga anor. De är en naturlig och uppskattad del av stadsbilden. Nötta begrepp och
företeelser som demokrati, gemenskap och
samarbete föds, materialiseras och utvecklas
i båtklubbarnas verksamhet. Långt bort från
den konkurrens och det hat vi kan se inom

andra fritidssysselsättningar.
Finns båtklubbarna kvar om 20 år?
Jo, det kommer säkert att finnas båtklubbar då också. Men risken är stor att de
klubbar som sedan slutet av 1800-talet haft
självklara lägen i tätorterna och nära människorna, om några år förvisats ut till perifera
lägen med följden att både båtliv och stadsbild utarmas.
För den ideella båtklubben är bryggorna
och varvet eller uppläggningsplatsen det
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klubbarna en egen dag där den breda positiva
verksamheten öppnas och visas upp för så
många som möjligt.
FÖRENINGEN OCH DESS evenemang går nu in på

centrala. Här pågår det verksamhet året runt
med båtvård, byggnadsunderhåll, kurser och
ungdomsverksamhet. Någon annan plats än
vid vattnet är otänkbar för en båtklubb. Den
måste också finnas i närhet till befolkningen.
Men idag betraktas ”strandnära områden”
som hett attraktiva för andra syften. Fortfarande är det så att politiker när frågan om
behovet av båtplatser kommer på tal, säger
sig inse behovet av och vilja ordna fler, men
i sina handlingar och planer verkar för färre
båtplatser, med större svårighet att förvara
och handha båten under framförallt uppläggningssäsongen.
I de organisationer som företräder båtägarna förefaller uppgivenheten stor. Ett exempel
nyligen är när en båtklubbs uppläggningsplats
stod inför hotet att flyttas flera mil bort och
kommentaren från en båtorganisationsrepresentant var: ”Det är nog så det blir”…
VARFÖR BÅTKLUBBARNAS DAG?

Kampen för överlevnad har blivit en del
av vardagsrutinen för många båtklubbar.
Korta arrenden med osäkerhet om förlängning eller kraftigt höjda taxor är ofta några av
problemen. För centralt belägna båtklubbar

är floran av olika byggprojekt som har eller
hotar att fördriva båtklubbarna från deras
sekellånga, naturliga lägen också påtagliga i
klubbens framtidsutsikter.
Riktigt tokigt blev det 2008 då Stockholms Stads Stadsbyggnadsnämnd beslutat
att dra en bred asfaltsväg på den idylliskt
gröna oasen Långholmen, rakt över uppläggningsplatser för Södermalms Båtklubb och
Heleneborgs Båtklubb. Den senare skulle
också bli av med klubbhuset som stod i vägen
för vägen som ansågs nödvändigt för att möjliggöra tunga transporter till en stålindustri.
Dessa planer ville man genomdriva trots att
stålindustrin ifråga, efter trassliga affärer,
gjort konkurs ett år tidigare. Istället hade det
blommat upp olika verksamheter för små
fritidsbåtar…
I denna kamp stod dessa båtklubbar
ensamma, men det utmynnade i en gemensam satsning på att mer långsiktigt och aktivt
arbeta för att för medborgare och politiker
tydliggöra båtklubbarnas verksamhet och
deras betydelse för både stadsbild och rekreation. Tillsammans med ytterligare några
hotade båtklubbar bildades Föreningen Båtklubbarnas Dag 2010. Syftet var att ge båt-
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sitt femte år och kan dessvärre konstateras
fortfarande vara nödvändig för att fortsätta
skapa uppmärksamhet kring värdet av att
ge plats åt fritidsbåtarna. Sweboats värdefulla skrifter med båtlivsstatistik ”Fakta om
båtlivet i Sverige” tycker man borde ingå i
grundutbildningen för politiker, tjänstemän
och stadsplanerare. Där finns siffrorna i svart
på vitt som visar båtlivets betydelse och i hur
hög grad Sveriges befolkning får del av båtlivet. Det gäller även de som inte har tillgång
till egen båt!
Det är naturligtvis så att städer och samhällen måste kunna växa och utvecklas.
Poängen är att båtklubbarna inte är ett
hinder för tätorternas utveckling, utan måste ses som en del av den. En båtklubb nära
bostaden höjer attraktionsvärdet i området.
Båtklubbarna längs Långholmens stränder har idag dessutom blivit rena turistmagneten! På vissa håll kan växelbruk mellan
båtuppläggning på vinter och andra verksamheter också bidra till att livet och aktiviteten.
Lördagen i sista helgen i augusti varje
år är det Båtklubbarnas Dag. Det började i
Stockholm, men är i hög grad angeläget på
de flesta håll i landet där städer och tätorter
expanderar. ✪
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