
 

 
 

 

 

Ang Idrottsförvaltningens förslag om förändrade avgifter för Stockholms båtklubbar 

Det är med förvåning, för att inte säga bestörtning, vi tar del av beslutet att acceptera 
Idrottsförvaltningens förslag till höjda avgifter för Stockholms båtklubbar. VSS invänder inte mot att 
vårt båtliv i princip skall bära sina kostnader, men sättet frågan hanteras på anser vi vara mycket 
märkligt. Att man av oklara anledningar systematiskt underlåter att underhålla den i många fall 
avancerade utrustning som finns på båtklubbarna och därigenom ge sken av en orealistisk 
kostnadsbild för delegaterna i fullmäktige, anser vi direkt oansvarigt. På så sätt har man framhärdat i 
många år och när bubblan väl brister stjälps hela problemet direkt över på båtklubbarna med 
omedelbara avgiftshöjningar om ca 100%. Som politisk beslutsfattare måste man ju ges rimlig chans 
till en avvägd bedömning av kostnadsbilden för båtlivet, för att fatta just det politiskt korrekta beslutet 
med invägande av flera andra aspekter än endast kronor och ören.  

VSS är ett segelsällskap och har alltså endast segelbåtar. Vi bedriver tex en omfattande 
ungdomsverksamhet med lite ovanlig sysselsättning i olika åldersgrupper, inte endast i de lägre. Vi har 
dessutom kanske Stockholms största träbåtsbestånd med ca 30% av medlemmarnas båtar på 
Hundudden/Djurgården. Detta är en ovanlig kulturskatt som alltmer uppmärksammas såväl utomlands 
som i Sverige. Detta gör att en stor del av medlemsskaran är extra aktiv för att sköta dessa klenoder 
samtidigt som ett omfattande kunskapsutbyte sker i sällskapet, med intressanta och goda traditioner 
inom området från grundandet 1899. 

VSS medlemmar utgör givetvis endast en bråkdel av alla de båtägare som nu skall drabbas av denna 
synnerligen egendomliga och okänsliga hantering. Vi är härdade av tidigare hårdför hantering med 
tvångsförflyttning från först Brunnsviken och sedan från Loudden för att till sist hamna på Stora 
Hududden invid Kruthuset. Vi har hela tiden, trots detta, med stor gemenskap och ideelt arbete 
inordnat och organiserat oss och klarat oss vidare. Men nu ställs vi alla inför helt omvälvande 
ekonomiska villkor som vi högeligen protesterar emot och definitivt har synpunkter på hur detta har 
beretts. Vi stämmer in i den kraftfulla protest som alla SBU:s 170.000 medlemmar över hela landet nu 
framför och hoppas kloka politikers insikt om att så här kan man inte hantera en så betydelsefull fråga 
utan förödande konsekvenser. 

Med seglarhälsningar 
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