
Lyckad Båtsamverkan

Polisen i Västra Götaland gör under 2013 en
särskild satsning för att nedbringa antalet stölder
av och ifrån fritidsbåtar. I Fyrbodal och södra
Bohuslän är det Båtsamverkan som är denna
satsning. Båtsamverkansprojektet har tagits fram
av kommissarie Anders Pettersson och leds av
polisinspektör Thomas Andersson.
Båtsamverkan är en marin variant av Grannsam-
verkan. Starten var redan på vårens båtmässa i
Göteborg.
– Det handlar om att engagera båtägare för att starta
båtsamverkansföreningar, säger Thomas Andersson
som under sommaren varit ute och startat upp drygt
20 föreningar. Med föreningarna kommer engagerade
båtägare som håller koll på sina båtar och hamnar.
Med detta kommer tipsen till polisen, tips som flera
gånger lett till gripanden och beslag.
De problem som han stött på är att de inte är med-
vetna om det stora antalet stölder och även den så
kallade ”det händer inte oss- mentaliteten”.
Thomas brukar likna intresset från båtklubbarna med
ketchupflaskan ”först kommer inget och sedan kom-
mer allt”. Från en oerhört trög start under våren 2013
så kommer det explodera 2014. Redan i september
2013 har båtklubbar av sig om möten april 2014 där
de vill ha dit Thomas för att då starta upp Båt-
samverkan.

– Jag hade själv som mål att få igång två båt-
samverkanklubbar under våren 2013 det blev några
fler och idag oktober 2013 är följande igång med
Båtsamverkan, konstaterar Thomas:
Myggenäsbåtklubb, Valbodalens båtklubb, Pinnebergs
hamnförening, Sjöbodsföreningen Kallsupen,
Värbofjordens Sjöbodsförening, Kyrkeviks
bryggförening, Oxevik, Hällebäck, Kolholmarna, Lilleby
hamn, Skaftö Båtklubb, Bräcke brygga, Vrångebäck,
Nösunds båt förening, Ö-samverkan Skaftö, Hästevik,
Jörlanda, Hällebäck, Ljungskile och Skaftö båtklubb
Facebook
Båtsamverkan har en egen facebooksida och har
under sommaren använt Kofot Fyrbodals twittersida.
Thomas har varit mycket aktiv på de sociala medierna
sidan har idag över 2 000 följare.
– Via facebooksidan har vi också lyckats spåra stulna
båtmotorer och ägare som lett till att brott kunnat
klaras upp och personer lagföras, säger Thomas.
Massmedia
– Massmedialt har projektet fått stor uppmärksamhet
och det har till stor del berott på att vi matat dem med
information via Twitter, förklarar Thomas. Media har
varit en viktig metod att nå ut till allmänheten. I början
var det lokal massmedia som lyfte det sedan regional,
men senaste tiden även ökat intresse på riksnivå.
Minskat antal brott
Antalet stulna båtmotorer har minskat i Fyrbodal
samtidigt som antalet ökat i Västra Götaland. Statistik
är statistik och vi får aldrig veta hur det blivit utan
Båtsamverkan.
– De som är med tror på Båtsamverkan och dessa
hamnar har klarat sig lindrigt undan med få angrepp-
avslutar Thomas Andersson. Han tror att det stora
lyftet för Båtsamverkan kommer nästa år.

En välbevakad skylt i en hamn på Skaftö.

Text Mats Glansberg, bilder Thomas Andersson

Vi finns på Facebook: Polisen Båtsamverkan Västra Götaland


