Viktigt meddelande till alla representanter, hamnkaptener och styrelseledamöter för en båtklubb, hamn eller marina samt kommunansvariga!
Under 2017 har båtmotorstölderna i Sverige ökat kraftigt och om trenden fortsätter kommer det under
året ha stulits ca 3 000 båtmotorer samt över 100 båtar och annan marinrelaterad utrustning (Brå).
Tjuvarna stjäl i allt större utsträckning större motorer, mellan 100- och 300 hk. Stölderna av dessa dyra
motorer tyder på att tjuvarna är mer välorganiserade då det krävs mer planering och logistik. Därför
lanserar nu Coboats ännu ett koncept inom ramen för båtsamverkan – BÅTKLUBBSKOMMUNIKATION!
Projektet Båtklubbskommunikation går ut på att knyta samman representanter från Sveriges alla
båtklubbar, marinor och kommunala hamnar i regionala kommunikationsgrupper. Bakom projektet
står flera av Sveriges lokala båtförbund, kommuner, försäkringsbolag, kommunala hamnar, marinor,
representanter från näringslivet och Coboats.
I Coboats kan dessa representanter kommunicera utan att behöva varandras e-postadresser och
telefonnummer vilket bidrar till snabb och effektiv samverkan. Om en hamn drabbas av en båt- eller
båtmotorstöld, skadegörelse etc. så ska alla andra hamnar i området snabbt få en rapport om händelsen
vilket leder till ökad beredskap, möjlighet att vidta säkerhetsåtgärder och ökad uppmärksamhet.
Coboats finns som webbapplikation (app.coboats.se) och app för iOS och Android.
Läs mer om på www.coboats.se/batklubbskommunikation.
Coboats är gratis att ladda ned och använda samt reklamfri
Coboats finansieras av försäkringsbolaget Svenska Sjö – läs mer på www.coboats.se/svenskasjo
Kom igång på 5 minuter - installationsanvisning
1. A) För bärbara enheter, ladda ned appen Coboats på Google Play (Android) eller App Store (iOS)
B) På datorer och Windowstelefoner, öppna en webbläsare och gå till: app.coboats.se
2. Öppna Coboats och klicka på ”Ny användare” och fyll i alla uppgifter
3. Bekräfta din e-postadress i meddelandet som skickats till den angivna e-postadressen
4. Nu kan du skapa grupper och bjuda in personer, gå med i grupper du blivit inbjuden till eller söka
efter grupper och anhålla om medlemskap.
Internet: www.coboats.se, Telefon: 08-409 400 20, E-post: support@coboats.se

Tillsammans gör vi skillnad – gå med i Båtklubbskommunikation!
Coboats inbjuder representanter, hamnkaptener och styrelseledamöter för
en båtklubb/hamn/marina till att söka medlemskap i
Båtklubbskommunikation!
När du är klar med registreringen i Coboats och bekräftat din e-postadress gör du följande:
1.
2.
3.
4.
5.

När du är inloggad i Coboats, klicka på ”Grupper” i huvudmenyn
Klicka på ”Sök grupp” och skriv in den båtklubbskommunikation du tillhör, se nedan
Skriv ditt namn, båtklubb/marina/hamn, titel och telefonnummer
Klicka SKICKA
När administratören godkänt dig hittar du gruppen under ”Mina grupper”

Blekinges Båtklubbskommunikation
Bottenvikens Båtklubbskommunikation
Dalarnas Båtklubbskommunikation
Gotlands Båtklubbskommunikation
Gästriklands Båtklubbskommunikation
Hjälmarens Båtklubbskommunikation
Hälsinglands Båtklubbskommunikation
Jämtlands Båtklubbskommunikation
Lidingös Båtklubbskommunikation
Mälarens Båtklubbskommunikation
Roslagens Båtklubbskommunikation
Saltsjö - Mälarens Båtklubbskommunikation
Skånes Båtklubbskommunikation
Smålands Båtklubbskommunikation
Södra Roslagens Båtklubbskommunikation
Sörmlandskustens Båtklubbskommunikation
Västerbottens Båtklubbskommunikation
Västernorrlands Båtklubbskommunikation
Västkustens Båtklubbskommunikation
Östergötlands Båtklubbskommunikation
Ø Vänerns Båtklubbskommunikation
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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Ø
Ø

För mer information om Coboats och Båtklubbskommunikation vänligen besök vår hemsida!
Coboats - Powered by Grannkompaniet AB
Internet: www.coboats.se, Telefon: 08-409 400 20, E-post: support@coboats.se

