Västkustens Båtförbund
Ett förbund anslutet till Svenska Båtunionen

Inbjudan till miljömöte lördagen den 30 november 2013
Det lär inte finnas många klubbar i förbundet där man inte diskuterar miljöproblem och hur
de ska lösas. Det är viktigt att klubben är uppdaterad om vilka bestämmelser som gäller och
även får ta del av hur andra klubbar har löst liknande problem. Den tidigare annonserade
miljöträffen blir nu av.
Samtliga klubbar, föreningar och sällskap inom Västkustens Båtförbund inbjudes härmed till
en intressant dag med information kring aktuella båtmiljöfrågor och möjligheter att
diskutera och utbyta erfarenheter.
Aktuellt nu är förbudet mot toalettutsläpp från båtar som träder i kraft 1 april 2015,
rekommendation om spolplattor med steg 2 rening, utsläpp från utombordsmotorer,
giftspridning från båtbottenfärger, myndigheternas åtgärder, samrådsmöten, eventuellt nytt
LOVA-bidrag, m.m.

Program
Före 09:30
0930 – 09:40

Samling, kaffe och rundstycke
Inledning – Avsikten med dagen
Miljöverksamheten inom SBU och VBF

09:40 – 10:10 Presentationsrunda. Deltagande klubbar presenterar sig och nämner kort
vilka miljöfrågor man arbetar med i klubben
10:10 – 10:40 Aktuella miljöfrågor – en genomgång av vad som är på gång
10:40 – 11:10 Båtbottenfärger – hur kan vi samtidigt skydda miljön och förhindra påväxt?
En representant för färgtillverkarna redovisar status och alternativ
11:10 - 11:40

Spolplattor – vad gäller och hur effektiva är de?
Representanter från två båtklubbar redovisar sina erfarenheter, bl.a. tankar
om steg 2 reningen

11:40 – 12:10 Hur förhindrar man påväxt på propellern?
Lennart Falck, SXK-V, redovisar resultaten från propellerprojektet
12:10 – 13:30 Gruppövning - Vad kan och behöver SBU och förbundet göra för att ge råd
och stöd till klubbarna? Vad är mest angeläget?
12:30 -13:30

Lunch

13:30 – 14:00 Miljöbestämmelser och tillsyn i fritidsbåthamnar
Göran Tobiasson, miljöinspektör i Kungsbacka, berättar hur en inspektion går
till, vad de tittar på och vad som händer efter besöket. Vilka
sanktionsmöjligheter finns?
14:00 – 14:50 Redovisning av gruppövningen med diskussion och frågor kring klubbarnas
erfarenheter och ev. problem
14:50 – 15:00 Övrigt, sammanfattning, hur går vi vidare, avslutning

Plats: Sjösäkerhetshuset i Långedrag (Sjöräddningssällskapets hus), Talattagatan 24
Parkering sker lättast efter infarten (vid spårvagnshållplatsen) till hamnen på vänster sida.
VBF bjuder på fika och lunch. Anmälan om deltagande görs till Roland Örtengren, e-post
ro@vastkustensbf.se (helst) eller mobil 0703 08 80 82
Vi måste ha er anmälan om deltagande senast måndag 25 november.
Gärna flera deltagare från samma klubb

Varmt välkomna!
Roland Örtengren
Medlem i styrelsen för Västkustens Båtförbund och SBU:s Miljökommitté

