
Nyhetsbrev #1 2022
Du får detta nyhetsbrev för att du är medlem i en båtklubb ansluten till 

Västkustens Båtförbund (VBF).
Vi hoppas att ni finner informationen nyttig.

 

Nu har vi släppt vår
medlemsapp
Appen VBF medlem är till för dig som är
med i en båtklubb eller båtförening som i
sin tur är knuten till Västkustens
Båtförbund (VBF).

Appen är till för att skapa medlemsnytta
och informera om erbjudande och
aktiviteter som VBF har till medlemmar i
båtklubbar eller båtföreningar knutna till
VBF.

För att kunna logga in på Appen måste du
vara medlem och betalat årsavgift.
Inloggningen är unik för dig och är din E-
postadress och lösenordet är VBF.

 

Rabattavtal med ledande leverantörer
inom Båtbranschen
Västkustens Båtförbund arbetar aktivt för att hitta förmånliga samarbetsavtal med ledande
leverantörer inom marinbranschen.  I egenskap av en förening bestående av närmare
20,000 medlemmarkan vi förhandla fram bra erbjudande från flera olika leverantörer inom
fritidsbåts branschen.  Du kan få upp till 30% rabatt på det du behöver för båten, hemmet
och fritiden!

Du kommer åt dina förmånliga rabatter genom att ladda ner VBF appen.

Nytt från Svenska Båtunionen

Båtlivspodden avsnitt 11  finns 
ute nu!
2022-09-29
Nytt avsnitt av Båtlivspodden finns ute
nu, detta avsnitt handlar om Sveriges
äldsta fritidsbåtsvarv, nyheter från
Båtmässan i Cannes och projektet The
Ocean Cleanup.

Klicka här

Vi värnar om miljön, oavsett om
båten ligger i vattnet, står på
land och även däremellan.

2022-09-29
Som båtmänniska är det naturligt att
värna om den miljö vi värdesätter
högt och njuter av att befinna oss i.  

Båtmiljö.se drivs av Svenska
Båtunionen och ger handfasta råd för
ett miljövänligt båtliv.  Här hittar du en
massa nyttiga information, allt från
eco-driving till bottenfärger.  Din
insats är viktig för en bättre miljön!

Inte minst, bra hösttips inför upptagning
och vinterförvaring.

Klicka här

KONTAKTINFORMATION

Västkustens Båtförbund
Talattagatan 24
426 76 Västra Frölunda

KONTAKTINFORMATION

E-post kansli:
vbfkansli@vastkustensbf.se

Du får detta nyhetsbrev för att du har ett medlemskap i en båtklubb ansluten 
till Västkustens Båtförbund.
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