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Säbyvikens Marina: Framåt 

Vårt mål och vision är att utveckla en marina för båtliv av hög kvalitet, där människor möts, trivs 

och verksamheten kan utvecklas. Vi strävar mot ett giftfritt båtliv till år 2024. Vi skall på ett 

långsiktigt sätt skydda naturvärden på land och i vatten. En naturlig och nödvändig fortsättning 

på marinan mot att bli giftfri kräver förändringar. Utan en ändrad detaljplan kan inte vår vision 

om en giftfri marina och ett miljöanpassat båtliv förverkligas. 

Alltsedan vi övertog Säbyvikens Marina 1993 har vi arbetat mot denna vision för att möta nya 

krav från kunder, på att skapa bättre ordning på området och för att värna om vår miljö. Marken 

har förvaltats av 22 generationer i samma släktled sedan år 1311, en fortsatt långsiktig 

förvaltning av marken och marinan är en självklar del av vår verksamhet. 

På nationell nivå sker utredningar om hur fritidsbåtar kan bli mer miljövänliga. Arbetet med hur 

detta skall regleras och utföras är ännu i sin linda. Säbyvikens marina engagerar sig mycket i 

frågorna kring miljöpåverkan och har som mål att påbörja arbetet inom miljöförbättrande 

åtgärder redan nu. 

Nödvändig och naturlig utveckling för en miljöanpassad och livskraftig marina:  

I ett första skede vill vi skapa en anläggning som kan hantera sanering av gifter från båtar, 

anpassad till aktuella miljökrav. I ett senare skede vill vi utveckla miljöarbetet och erbjuda våra 

kunder ökad service genom båtförvaring i hall.  

För att kunna sanera båtar från gifter och därmed minska påverkan i den direkta närmiljön 

måste ett antal funktioner tillföras. Bland annat behövs en blästerhall där giftiga ytskikt tas bort, 

en torkningshall samt en målningshall där nya giftfria ytskikt påförs i kontrollerad miljö. För att 

sedan kunna sköta båtarna och hålla dem giftfria krävs en båttvätt där påväxt avlägsnas och 

översikt av oväntade skador kan ske. 

Idag används presenning eller krympplast för att skydda båtarna vid vinterförvaring på land. För 

att ytterligare minska användandet av plast, förlänga båtarnas livslängd och möta kundernas 

förväntan på båtvård och vinterförvaring behövs hallbyggnader. Vi tror att båtar efter hand 

kommer byggas om från fossildrift till eldrift i linje med utveckling mot ett fossilfritt samhälle. 

Detta kommer skapa behov för utrymme att byta motorer, service av motorer, 

laddningsmöjligheter, solceller mm. Vi tror också på en förändring mot förvaring av båtar på land 

en större del av året. Båten kommer sjösättas vid behov och därmed uppstår ökad efterfrågan 

på tillgång till kranar och personal. 

För att skapa morgondagens marina krävs en detaljplan som är anpassad till aktuella och 

kommande behov samt ger utrymme för utveckling av en livskraftig marina.  
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