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Båtförbunden i Vänern tar krafttag mot båtrelaterade
stölder med hjälp av båtklubbsplattformen Coboats
Under 2017 har båtmotorstölderna i Sverige ökat kraftigt. För att uppmuntra och stötta
Båtsamverkan och Båtklubbskommunikation startar nu Svenska Sjö, Svenska Båtunionen
Östra Vänerns Båtförbund, Värmlands Båtförbund och Vänern Väst Dalslands Kanal
Båtförbund, ett samarbete med kommunikationsplattformen Coboats. Alla båtägare och
båtklubbar i Vänern är välkomna att använda Coboats som är gratis att ladda ned och
använda samt reklamfri.
Med Coboats kan båtklubbar, marinor och kommunala hamnar bedriva Båtsamverkan
genom att enkelt skapa slutna grupper utan insyn och kommunicera krypterat utan tillgång
till e-postadresser eller telefonnummer.
I projektet Båtklubbskommunikation ska representanter, hamnkaptener och
styrelseledamöter för alla båtklubbar i Vänern knytas samman i ett nätverk för utbyte av
brotts- och skadeförebyggande information. 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.
- Jag har sett en ökning av stölder i våra båtklubbar och önskat få tillstånd en båtsamverkan
i Vänern och gärna över hela landet för att få stopp på dessa stölder. Coboats är framtaget
för att underlätta Båtsamverkan och vi tror att Vänerns båtklubbar kommer att ha stor nytta
av verktyget, säger Christer Bofeldt samordnare Coboats för Vänerförbunden.
- Att Vänerns Båtförbund valt att rekommendera Coboats till båtklubbarna runt Vänern är en
kvalitetsstämpel på att vi har byggt plattformen utifrån en båtägares perspektiv.
Utvecklingspotentialen är stor för vilka mervärden vi kan bygga in. Välfungerande
Båtsamverkan på en båtklubb är oerhört viktigt men Polisen har en avgörande roll i kampen
mot båttjuvarna. Vi hoppas att Coboats ska bidra till att Polisen får in viktiga tips och
upplysningar som kan leda till gripanden, säger Alexis Nicou, VD, Grannkompaniet AB.
Väner förbunden är en gemensamma samarbetsgrupp för båtförbunden i
Vänern och är förbund inom Svenska Båtunionen (SBU). Vänerns Båtförbund
har idag
båt lubbar anslutna runt Vänern som representerar över
båtägare
Grannkompaniet AB har tagit fram ett antal kundorienterade kommunikationsplattformar;
Coboats för Båtsamverkan, Coyards för Grannsamverkan, Coprofs för företagsamverkan,
Cocrisis för kommunal krishantering och skolkrisberedskap samt Cocamps för samverkan
mellan campingplatser anslutna till Svensk Camping Riksorganisation och dess anställda.
Samtliga plattformar är framtagna i samråd med polis, försäkringsbolag, säkerhetsexperter,
Alexis Nicou, VD Grannkompaniet AB, 08-409 400 20, alexis@grannkompaniet.se
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Båtsamverkan med Coboats: www.coboats.se/batsamverkan
Information om Båtklubbskommunikation med Coboats: www.coboats.se/batklubbskommunikation
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