Miljö hetare än någonsin på klubbnivå
Svenska Batunionen,
SBU, har anstallt en ny
miljosamordnare som
heter Carl Ronnow.
Carl ar mycket aktiv
och har ordnat med
olika moten under vinter och var med de
valda miljosamordnare
som finns ute i klubbarna och har aven ordnat
med debatter dar nagra
av klubbarnas miljosamordnare har suttit
med i panelen.
De klubbar som inte
har nagon miljosam-

ordnare utsedd uppmanas att utse minst en
per klubb.
Det finns mycket att
informera om i klubbarna nar det galler
miljon bade for styrelsen men aven for
klubbmedlemmar.
Ett exempel ar att istallet for att anvanda biocidfarg tvatta baten i ex
en borsttvatt.
Ett annat ar att anmala
dig till havstulpanvarningen.

Pa var hemsida hittar
du information och
senaste nytt om allt
som hander inom miljoomradet till sjoss och
det som beror batklubbarna.
Jan Karlsson,
miljosamordnare

Vad kan jag göra för miljö?
Byt till mer miljövänligt drivmedel:
 Akrylatbensin till din gamla tvataktare
 HVO100 till din dieselmotor
 Byt till elmotor om du kan

OXELÖSUNDS MOTORBÅTSKLUBB
uppmärksammades i ett
inslag i SVT Nyheter Sörmland den 4 maj angående
klubbens spolplatta.
Har du inte sett det kan du
kika här:
https://www.svt.se/
nyheter/lokalt/sormland/sa
-jobbar-batklubben-for-enbattre-miljo
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Tillämpa eco-driving:
 Lasta ur det du inte behover
 Underhall skrovet med tvatt
 Se efter propellrarna, for ekonomisk
fart

Välj miljövänligt:
 Batvardsprodukter
 Disk- & tvattmedel, schampo & tval
 Energieffektiva varor

Visa hänsyn på sjön:
 Ta hand om ditt avfall
 Toatomning pa ratt stalle
 Ankring, skada inte botten i onodan
Informationsblad

Vilka färger är godkända var?
På Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa om vad som gäller för vilken båtbottenfärg du får använda var i Sverige.
Har kommer ett kort sammanfattning fran hemsida:
Bara biocidfria färger:
For batar som har sin huvudsakliga fortojningsplats i Bottniska viken norr om
Orskar eller i inlandsvatten (sotvatten) finns inga godkanda batbottenfarger—anvand farg som INTE innehaller biocider.
Ostkustfärger
For batar med huvudsaklig fortojningsplats pa Ostkusten soder om Orskar
eller Vastkusten, det vill saga hela omradet till norska gransen far du anvada
sa kallad ostkustfarg. Galler aven omraden runt Oland och Gotland.
Ost– och västkustfärg
For batar med huvudsaklig fortojningsplats pa Vastkusten (fran Trelleborg till
norska gransen) far du anvanda bade sa kallade ostkust– och vastkustfarger.

Vi ska vara aktsamma om vår
fina skärgård. Anmäl er till
Kusträddarna och hjälp till att
hålla skärgården fri från skräp.

Sörmlandskustens Båtförbund
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