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Rapport handlingsplan för miljön Tyresö Strands Båtklubb 
 

Bakgrund och dagsläge 

En skriftlig rapport för genomförande av TSBK:s handlingsplan för miljö ska lämnas till SMOHF 

senast 31 januari 2016 enligt beslut med Dnr 2015-0828-6. 

 Handlingsplanen innehåller: inventering av befintliga bottenfärger, testa alternativa metoder för 

bottenmålning, översyn av miljöregler och att informera. 

Lägesrapport handlingsplan 

Genomförd inventering 
En inventering genomfördes vid sjösättning våren 2015.  

Svar 

Bottenbehandling Behandling 2015, antal Behandling tidigare år, antal 

Omålat 23 10 

Godkänd bottenfärg  30 25 

Västkustfärg (ej godkänd i 
Östersjön) 

0 3 

Fartygsfärg (ej godkänd på 
fritidsbåtar) 

1 2 

Okänd 0 14 

Totalt 54 54 

 

Slutsatser angående inventeringen av bottenfärger 
Medlemmarnas omsorg om miljön har ökat betydligt (23 omålade 2015 mot 10 tidigare år), vilket gör 

att fler kan tvätta sina båtar i de båttvättar som finns i vårt närområde och där båtägarna kan få rabatt 

på tvättarna genom klubben. Klubben kommer att fortsätta att rekommendera medlemmar att inte måla 

sina båtbottnar utan tvätta dem några gånger under säsongen. 

För båtar äldre än årsmodell 1989 kan analys med röntgenkamera och sedan blästring av godkänt 

företag vara ett bra sätt att få båtbotten giftfri. Hur många båtar äldre än 1989 som finns i klubben vet 

vi först när vi fått in årsmodellen på alla båtar och SBU:s nästa systemversion har kommit. När vi vet 

hur många båtar som är äldre än årsmodell 1989 kommer klubben att föreslå att dessa båtägare 

samordnat först analysera båtbottnarna enligt ovan, och att de som behöver sedan samordnat blästrar 

sina båtbottnar fria från giftiga bottenfärgslager. 

Båtbottentvätt 
Eftersom det i närtid kommer att finnas målade båtar som tas upp på klubbens område har klubben 

beslutat om inköp av en portabel båtbottentvätt, Hullwasher (en portabel båtbottentvätt med rening), 
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som är godkänd av SMOHF. En LOVA-ansökan i samband med inköpet av en Hullwasher är 

inlämnad till Länsstyrelsen Stockholms län i början av november 2015, enligt uppgift kommer beslut 

om LOVA-bidrag i slutet av februari. 

Test av Proscraper,  
Våren 2015 testades Proscraper av ett par medlemmar med gott resultat. Det är en skrapa kopplad till 

grovdammsugare med påse och filter. Påsen med bottenskrapet lämnas sedan till miljöstation. Inga 

skraprester blir kvar på marken. En Proscraper och en grovdammsugare kommer att köpas av klubben 

till vårrustningen våren 2016.  

Test att måla med biocidfri färg 
En av medlemmarnas båtar ingick i en test av bidocidfria bottenfärger sommaren 2015. Tyvärr blev 

resultatet mycket dåligt och hela botten var helt fullväxt med havstulpaner. Rapport och bilder har 

skickats in till tillverkaren som ska sammanställa resultatet för testen som gjorts i hela landet. 

Hantering av glykol 
Marknadsföring av klubbens drevsäck görs både inför sjösättning och upptagning för att säkerställa att 

all glykol tas omhand. För båtar med inombordare informeras om att samla upp glykol t ex med hjälp 

av en hink under avgasröret. 

Information 
Miljösidorna på klubbens hemsida uppdateras kontinuerligt.  

Inför upptagning och sjösättning informeras via mail om vikten att hantera miljön rätt.  

På alla medlemsmöten är ”miljö” en stående punkt för att stärka en klubbkultur som bidrar till ett 

bra miljöarbete. 
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