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Verksamhetsbeskrivning
Rangsta Båtklubb är en allmännyttig ideell förening om har till ändamål att lokalt främja båtlivet.
Klubben ska verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- & sjömanskap.

Sammanfattning
Rangsta båtklubb anser att den bästa metoden för icke miljöbelastande bottenbehandling innebär
att på sikt få bort användningen av giftfärger (miljöbelastande). Införandet av tvättanläggningar, (ex.
spolplattor), med rening är inte långsiktigt hållbart då man angriper symptomen istället för
grundorsaken till problemet, samtidigt som man inte förändrar miljöbelastningen under den tid
båtarna är i vattnet.
Båtklubbens geografiska/geologiska situation gör det också svårt anlägga en fast tvättanläggning med
tillfredställande rening så även rent ekonomiskt är det fördelaktigare att gå mot en giftfri lösning och
på vägen göra mindre investeringar för att minimera miljöbelastningen tills samtliga av klubbens
båtar är konverterade till en giftfri båtbottenbehandling
Information är en avgörande faktor för att få med klubbens alla medlemmar i förståelsen att en giftfri
båtbottenbehandling är den bästa långsiktiga lösningen. Klubben har för avsikt att stödja övergången
med investeringar i hjälpmedel för att underlätta för medlemmarna, samt att klubbens styrelse går i
spetsen som gott exempel.

Båtklubbens mål
Målet är att båtklubbens båtbottenhantering ska vara giftfri (icke miljöbelastande) senast år 2020,
vilket också har beslutats av årsstämman 2015.

www.rangsta.se
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Respektive aktiviteter beskrivs i följande text.

Information
Information om vikten av en giftfri båtbottenbehandling kommer aktivt att ske löpande fram till
2020. Informationen kompletteras efterhand med information om de hjälpmedel som klubben
kommer att erbjuda för att underlätta för medlemmarna att följa planen. Medlemmar kommer att
uppmuntras att så snart som möjligt byta till giftfri båtbottenbehandling.

Hjälpmedel
Nödvändiga investeringar görs av klubben för hjälpmedel till medlemmar både vad gäller utförande
av konvertering samt utrustning för att rengöra de giftfria båtbottnarna under den tid dom ligger i
vattnet.

Utreda möjliga giftfria alternativa båtbottenbehandlingar
Arbete startas 2015 med att undersöka vilka alternativ som finns för giftfri båtbottenbehandling.
Undersökningen inkluderar även vilka konverteringsmetoder som krävs för övergång. Arbetet
sträcker sig ända fram till slutliga konverteringsarbetet år 2019 så vi kan tillvarata utveckling inom
området. Styrelsemedlemmar kommer att genomföra konvertering i ett tidigt skede för att föregå
med gott exempel.

Avfallshanteringsrutiner
Enligt nu gällande regler för egenkontroll hos Rangsta båtklubb.
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Hantering av miljöbelastande båtbottenbehandling fram till giftfritt
Inventering
Under 2015 påbörjas en inventering av medlemmars båtbottenbehandling. Initialt kommer detta att
göras genom enkätundersökning. Syftet är att dels få en översikt av vilka båtbottenbehandlingar
som används och använts inom klubben och dels få en uppfattning om medlemmarnas vilja att
seriöst bidraga till giftri miljö. Underlaget kommer också att ligga till grund för hur den fortsatta
inventeringen ska utformas och hur efterlevnaden ska kontrolleras. Stickprovskontroller kommer
också att ske för att verifiera riktigheten i enkätsvaren.

Kontrollrutiner för efterlevnad
Inför sjösättningen 2016 införs kontrollrutiner, bland annat genom fortsatt inventering mm, för att
säkerställa efterlevnaden av kraven på godkända båtbottenfärger (se nedan). Kontrollrutinerna
innefattar även rengöringsmetoder samt avfallshantering för kommande upptagningar fram till att vi
är giftfria.

Införa godkända båtbottenfärger
Med start från sjösättningen 2016 ska det endast vara tillåtet att använda hårda båtbottenfärger som
är godkända av KEMI för bruk i Östersjön alternativt giftfri behandling.

Utreda rengöringsmetoder
Under 2015 påbörjas undersökning för att hitta och utvärdera alternativa rengöringsmetoder av
båtar på land, där avfall från de befintliga miljöbelastande båtbottenbehandlingarna kan tas om hand
på lämpligt sätt.

Införa rengöringsmetoder
Från och med upptagning 2016 införs de framtagna alternativa rengöringsmetoderna så att
medlemmar kan rengöra båtbottnar och samtidigt ta hand om miljöbelastande avfall på ett
smidigare sätt än tidigare.

Fokus på kvarvarande konvertering
Under 2018 intensifieras klubbens insatser mot de medlemmar som inte ännu påbörjat konvertering
till giftfri båtbottenbehandling. Under 2019 genomförs konverteringen av eventuellt kvarvarande
båtar. Kontroll görs att vi kommer att nå målet med en giftfri båtbottenbehandling. Medlemmar som
fortfarande inte följer planen tvingas att lämna klubben innan sjösättning 2020.

SLUTMÅL: Giftfri båtbottenbehandling
Inför sjösättningen 2020 skall samtliga medlemsbåtar i Rangsta Båtklubb vara konverterade till en
giftfri båtbottenbehandling.
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