
Övergivna båtar?    2020-02-03 

 

För ett antal år sedan gjordes en upprensning ibland övergivna och eftersatta båtar i våra 
hamnar, eller rättare sagt på land i våra hamnar. Problemet är att dom som vill utnyttja 
möjligheten att lägga upp och vinterförvara sin båt i hamnen på anvisade platser, inte längre 
har den möjligheten att göra detta på grund av "övergivna" eller vad man ska kalla dom för, 
tar upp en massa plats i onödan. Detta känns väldigt onödigt att båtar som inte används ska 
ligga och uppta vinterplatser i onödan.  

Om man tittar i vad våra regler och stadgar säger så får båtar förvaras i våra hamnar, 
FÖRUTSATT att dom är märkta med namn och fastighetsbeteckning och bara vissa tider på 
året - inte hela året och flera år! 

I båda våra hamnar ligger båtar med spruckna bottnar och ruttnande tofter och relingar som 
behöver gå till sällare jaktmarker. Styrelsen upplever detta som ett stort problem som 
behöver lösas i det snaraste då det börjar bli väldigt överfullt, framför allt i Lötaviken. 

Vi kan ju naturligtvis välja den hårda vägen och söka lagstöd för att avlägsna "övergivna" och 
"bortglömda" båtar men vi ser detta bara som en sista utväg och tycker att det är en mycket 
trevligare lösning om vi kan hjälpas åt att rensa i hamnarna. 

Styrelsen ser detta som väldigt angeläget att lösa. Därför kommer jag att erbjuda den som 
önskar, att för båtägaren kostnadsfritt, ombesörja borttransport av båtar för 
miljöåtervinning på Görla omlastningsstation. Eller om så önskas transport av båten till sin 
"hemmatomt". 

Båtar som inte senast första juni 2020 är märkta räknas som övergivna. 

En vettig märkning ska enligt mitt tycke innehålla - fastighetsbeteckning, namn och 
telefonnummer – märkningen ska vara synlig och inplastad så att den tål väder och vind. 

Jag har fotodokumenterat alla båtar som ligger i våra hamnar och om jag minns rätt så är det 
tre eller fyra, av alla som är märkta.  

Jag hoppas mycket på detta upprop och ser att vi kan lösa vår trångboddhet på ett vettigt 
sätt, men vi kommer att gå vidare med dom medel som står till buds om ingenting 
förbättras. 

Med vänliga hälsningar 

Johan Rudefors  

Hamnkapten 

 


