
Du får detta utskick som medlem i ideell båtklubb eller båtförening som är ansluten till 
Västkustens Båtförbund.  VBF är ett regionalt förbund inom den rikstäckande organi-
sation Svenska Båtunionen, Västkustens Båtförbund och Svenska Båtunionen utgörs 
alltså av båtägare, som går med i en båtklubb, som ansluter sig till ett regionalt för-
bund, som tillsammans med andra förbund organiserar sig i en rikstäckande union. 

Svenska Båtunionen representerar i nuläget ca 180 000 enskilda båtklubbsmedlemmar. 
Det gör oss till en av världens största båtorganisationer. Det gör oss också till den naturliga 
samtalspartnern gentemot myndigheter och organisationer i frågor som rör det svenska 
båtlivet. Vi är den unionen och tillsammans skapar vi det goda båtlivet.

Hör av er till oss
Kontakta oss om ni har synpunkter, frågor eller funderingar.

www.vastkustensbf.se 
vbfkansli@vastkustensbf.se

Västkustens Båtförbund arbetar aktivt för att stötta anslutna 
föreningar och dess medlemmar, vi lanserar nu vår nya 
medlems app som även fungerar som ditt medlemskort i för-
bundet. I Appen kommer du få tillgång till nyttig information 
om förbundet och även möjlighet att ta del av de förmånliga 
erbjudande vi förhandlar fram i kraft av en stor organisation 
med lokala leverantörer av produkter inom marinmarknaden. 

VBF medlems APP

Appen hittar du 
både hos Apple 
och Google un-
der namnet VBF 
Medlem.  När 
du väl har laddat 
ner Appen skall 
du logga in och 
möts av denna 
bild:

Här anger du den 
mailadress som din 
klubb har registrerat 
för dig samt lösenordet 
VBF.  Notera att utan 
en korrekt mailadress 
går det inte att logga 
in, om din mailadress 
inte stämmer kontakta 
din klubb.

Medlemskortet är 
unikt för dig och 
fungerar även som 
identifi ering när 
du skall ta del av 
våra medlemserbj-
udande från någon 
av våra partners. I 
appen kan du även 
läsa mer om våra 
partners och deras 
erbjudande.

I appen hittar du 
också kontaktin-
formation till oss 
på Västkustens 
Båtförbund samt 
en kalender med 
viktiga datum för 
Västkustens Båtför-
bund.

Vi önskar 
alla en härlig 
båtsommar!



Men så var det där med miljön!
Vi alla måste ta ansvar för den vackra miljö som vi har 
förmånen att njuta av med våra båtar, Svenska Båtun-
ionen har tagit fram följande riktlinjer för hur vi skall 
förhålla oss till miljön:

l Hänsyn till miljön ska tas i alla delar av båtlivet på̊  
 vattnet såväl som på̊ land.
l Båtägare ska ha kunskaper om hur båtens skötsel,  
 framfart och hur livet ombord påverkar miljön   
 och därigenom fatta beslut utifrån minsta möjliga  
 miljöpåverkan.
l Produkter som används i båtlivet och som kan   
 påverka miljön negativt ska användas med efter  
 tanke och i enlighet med gällande regelverk.
l Metoder och produkter ska väljas efter minsta   
 miljöpåverkan utifrån de förutsättningar som råder  
 där båten har sin hamn och i de vatten den färdas i.

I allt vi gör med våra båtar, på samma sätt som i allt 
vi gör i övrigt, så innebär det någon form av påverkan 
på miljö och klimat.  Vi är många medlemmar i Väst-
kustens Båtförbund och ännu fler i Svenska Båtun-
ionen. Tillsammans är vi en oerhörd resurs som arbetar 
för ett miljövänligt och hållbart friluftsliv till sjöss.

Båtmiljö.se 
På www.batmiljo.se från Svenska Båtun-
ionen, kan du läsa om hur vi kan minska vår 
miljöpåverkan med tips om allt från eco-
driving till val av båtvårdsprodukter.

En ”quick-fix” som du kan vidta redan 
nu för att minska vårt utsläpp av fossila 
föroreningar är att välja HVO-100 och 
alkylatbensin istället för vanlig diesel och 
bensin.

l HVO-100 är ett bränsle som ersätter diesel  
 och som kan användas i, i princip, alla  
 dieselmotorer. Med HVO-100 så minskar  
 du utsläppen av fossilt CO2 med 90%  
 och sänker även utsläppen av kolväten  
 m.m. till vatten.
l Alkylatbensin till utombordsmotorer  
 minskar utsläppet av skadliga kolväten  
 till vattnet i hög grad

Stellan Dahlberg Miljösamordnare  
Västkustens Båtförbund
sd@vastkustensbf.se

Äntligen premiärtur på havet eller i insjön och tillfälle att se fram 
emot en skön sommar med allt trevligt som livet med båt innebär.


