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Svenska Sjö och Coboats i samarbete för att öka
antalet båtklubbar som bedriver aktiv
Båtsamverkan och Båtklubbskommunikation
Under 2017 har båtmotorstölderna i Sverige ökat kraftigt och nu planerar Svenska Sjö
tillsammans med Svenska båtunionen för att bryta trenden genom att införa incitament
till landets klubbar och båtägare för att främja stöldförebyggande åtgärder. En av
åtgärderna som presenteras först är att uppmuntra och stötta Båtsamverkan och därför
startar nu Svenska Sjö ett samarbete med Grannkompaniet AB som tagit fram den
skräddarsydda kommunikationsplattformen Coboats.
I Coboats kan båtklubbar, marinor och kommunala hamnar enkelt skapa slutna grupper utan
insyn och kommunicera krypterat utan behov av e-postadresser eller telefonnummer.
Gruppmedlemmarna kan sorteras på namn eller båtplats och det tar endast någon minut att
bjuda in samtliga båtägare i hamnen. Andra funktioner är gemensam kalender (rondering, torroch sjösättning, städdag etc.), egenskapade checklistor, akutmeddelanden (brand, brott pågår,
man över bord) och nyheter från Sjöräddningen, Larmtjänst och Svenska Sjö.
Alla båtägare, båtklubbar och kommersiella hamnar, oavsett försäkringsbolag, är välkomna att
använda Coboats som är gratis att ladda ned och använda samt reklamfri.
- Båtsamverkan är framtiden och Coboats är ett utmärkt verktyg för att underlätta snabb och
direkt information mellan klubbar och mellan klubbens medlemmar, säger Per Grywenz, VD
Svenska Sjö.
- Vi är glada över att Svenska Sjö valt att vara en finansiär av Coboats, i syfte att den ska vara
gratis att använda utan reklaminslag. Det är kvalitetsstämpel på att plattformen är genomtänkt
och utvecklingspotentialen är stor för vilka mervärden vi kan bygga in. Samarbetet innebär att
vi får en stark partner i vårt arbete med att hjälpa båtklubbar och marinor att kommunicera
effektivt, säger Alexis Nicou, VD, Grannkompaniet AB.
Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna och
trygghetslösningarna landets båtklubbar och deras medlemmar. Genom båtklubben är du
delägare i Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor,
resultatbonus och smidig skadereglering. En utmärkt båtförsäkring helt enkelt. Idag har nära
50 000 båtägare sina båtar försäkrade i Svenska Sjö.
Grannkompaniet AB har tagit fram ett antal kundorienterade kommunikationsplattformar;
Coyards för Grannsamverkan, Coboats för Båtsamverkan, 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,
anti-brottsorganisationer och kommuner.
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