Miljörapport
Under året har klubben närvarat på ett par möten rörande båtlivets miljöansvar och det finns
fortfarande många olika bud kring vilken påverkan det kommer ha i framtiden. Per Dahlberg och jag
deltog bland annat på Miljösamverkan Stockholm, ett stort möte som fokuserade på bottenfärger
och båttvättar. Deltagare från alla delar av båtlivet, samt kommunala representanter, delade med sig
av sina tankar. Sammanfattningsvis kom man fram till att man helt bör sluta måla båtbottnarna om
man inte använder färger som inte är giftiga enligt dagens regler.

Per har, med hjälp av kommunen, arbetat på ett projekt med syftet att kunna placera en
båtbottentvätt i vår hamn. Tanken är att vi ska få tillstånd att lägga ut en ny ponton som
bottentvätten kan ligga vid. Vi hyr sedan ut platsen till företaget som äger och driver tvätten. SBK ska
inte belastas ekonomiskt för den här verksamheten.

Överlag upplever jag att regelverket kring båtklubbarnas miljöansvar är väldigt oklart och att det
råder oenighet mellan länsstyrelser och kommuner om hur reglerna ska tolkas. Vi har inte hört så
mycket från Nacka kommun under året, men jag tycker att vi har kommit långt på egen hand.
Exempelvis har den nya servicebryggan med toatömningen uppgraderats och fungerat bra under
sommaren. Det har till och med lett till uppmärksamhet och beröm i en båttidning. I samband med
att vi bygger en ny betongramp kommer vi även att titta på möjligheten att bygga någon form av
platta som kan användas både som spolplatta och för blästring eller renskrapning av båtbottnar.
Detta projekt håller på att planeras just nu. Dessutom har vår nya och större Simplex-bod fungerat
bra och bidragit till att alla medlemmar på ett enkelt sätt kunnat hantera sitt miljöavfall. Överlag
tycker jag att det har sett fint ut på hamnplanen. När alla hjälper till och håller ordning på sina saker
så blir det bra!
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