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Miljörapport Dalarö Båtklubb
Under 2017 har Dalarö båtklubb haft följande aktiviteter relaterade till miljöarbetet:


Nytt avtal med nya kärl har tecknats med SRV. Bland annat har oljefatet för hanteringen av
glykol bytts till en plasttank som rymmer större mängder. Detta för att synliggöra
glykolinsamlingen ytterligare, göra det enklare för medlemmar att tömma glykolen och till sist
minska risken för att överfylla oljefatet som tidigare varit insamlingskärl. Utöver denna
förändring har ett oljefat för hantering av oljefilter, bränslefilter samt spilltrasor ställts in och en
FA-box för hantering av färgrester.



Miljödag anordnades i Juni där Danell Båtmiljö var inbjudna och höll ett föredrag. Under denna
dag fick medlemmarna möjlighet att delta på ett föredrag om septiktankinstallationer, regler
kring tömning och hur sugtömningen fungerar runt om i skärgården. Danells mobila
sugtömningsanläggning demonstrerades under denna dag och medlemmarna i DBK erbjöds en
viss rabatt under säsongen 2017 för den mobila sugtömningen.



Till säsongen 2017 har tyvärr ingen lösning mellan kommunen och Boatwasher uppnåtts. Detta
har med allra största sannolikhet resulterat i att flertal av de större båtarna i båtklubben,
speciellt kölbåtar då de är extra svåra att ta upp för tvätt, har återgått till bottenmålning med
hårda godkända färger. Detta är såklart en tråkig utveckling och någonting vi på Dalarö Båtklubb
vill bryta. Vi har därför under november månad tillsammans med Boatwasher ansökt om LOVA
bidrag med stora förhoppningar om att kunna uppföra en borsttvätt på Dalarö inför säsongen
2018. Innan alla båtbottenfärger enligt lag är förbjudna är en borsttvätt vårat största hopp till
att bli fria från bottenmålning, inte bara för båtklubbarnas båtar utan även båtar i närliggande
hamnar och gästande båtar då Dalarö är en knytpunkt i skärgården!



En enkät har skapats där vi kartlägger medlemmarnas toalettlösningar samt behandling av
båtbottnar. Denna enkät är redo för distribution men skickas ut i mitten på Januari för att
säkerställa en så hög svarsfrekvens som möjligt. Resultatet från enkäten kommer att delges
Christian Weyer på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast vid nästa miljörapport
efter säsongen 2018. Med stora förhoppningar har vi en borsttvätt för båtbottnar för säsongen
2018 och kan då kartlägga effekten på antalet behandlade båtbottnar före och efter
installationen av anläggningen.



Danell Båtmiljö planerar en miljökonferens under våren 2018 tillsammans med SRV,
kommunrepresentanter, Skärgårdsstiftelsen och även oss från Dalarö Båtklubb eftersom de ser
oss som en klubb med starkt miljöfokus intresserade av nya innovativa lösningar.



Vid majoriteten av våra informationsutskick till medlemmarna trycker vi på miljöfrågor. För att
nämna ett exempel var vi snabba ut med informationen kring vattenbristen i Haninge i våras.
Ordförande för Dalarö Båtklubb informerade under detta tillfälle att ”Inte slösa med färskvatten
på grund av låga grundvattennivåer”.

