
 
 
 
 
 
Mötesanteckningar vid informationsmöte om miljöfrågor LBF 17 oktober 2013 

 
Ordförande för LBF, Christian Ehrling, hälsade närvarande välkomna. Han konstaterade att alla 

klubbar är representerade utom LBK som har sitt årsmöte samtidigt. Särskild inbjuden var också Odd 

Klofsten från Boatwasher. 

 

Vidare informerade han om att Lidingö Stad snarast vill besöka klubbarna för att komma i gång med 

arbetet inför den miljöanpassning som följer av riktlinjerna som meddelats via Havs- och 

vattenmyndigheten. Lidingö Stad har accepterat att arbetet inte påbörjas tidigare andra halvan av 

mars 2013. LBF avser att ha representant med vid dessa besök. LBF anser att det är av största vikt att 

vara och förhålla sig proaktiva , vi måste agera nu för att bland annat visa att vi ändrar vårt beteende 
till att bli betydligt mer miljövänliga i vårt båtliv. Båtklubbarna rekommenderades att omgående 

inrätta en åtgärdsplan för miljöfrågor att löpande uppdatera densamma och föra noggranna 

anteckningar över åtgärder och inspektioner. Vår ambition är att öka användandet av vår 

båtbottentvätt med minst 100 % innevarande år. Klubbarnas ansvar är att informera och etablera 

förändrade rutiner och beteenden för sina medlemmar.  Vi kan teoretiskt tänka oss ett flertal 

båtbottentvättar i småbåtshamnarna på Lidingö och även en samordning med andra klubbar och 

omkringliggande kommuner.  

 

Efter dessa ord påbörjades själva mötet. 

Närvarolista, se bifogad fil. 
 

Philippe Tamwelius valdes till ordförande och Lars Tornérhielm  som sekreterare. 

 

Lars Bjöhle från TBS berättade vad Talludden har gjort. De har bl a infört/gjort: 

• Tagit fram en miljöplan. Den sänds ut till alla eller bifogas dessa minnesanteckningar. 

• Torrslipning utan dammsugare är ej tillåtet. För slipning behövs numera en professionell 

dammsugare till slipmaskinen. Eftersom den har stor sugeffekt sugs den mot skrovet vilket 
reducerar vikten och medför at slippappret håller längre. 

• Samla upp glykol då motorn konserveras och efter sjösättning. Slangen de använder är en 

vanlig ventilationsslag som används till köksfläktar. 
 
Björn Sjöström informerade om att det var omöjligt att förstå vilken status som skriften från Havs—

och  vattenmyndigheten har. Han har därför frågat deras Generaldirektör. Han sa då att den enbart 

är rådgivande. Björn påpekade att Lidingö stad varit föregångskommun då de anskaffade den 

båttbottentvätt som nu LBF övertagit. Det kan bara tolkas som att Lidingö stad har pekat ut den väg 

vi skall välja för att påtagligt reducera utsläpp av giftiga båtbottenfärjer. Vilket ju sker genom att vi 

inte behöver måla våra båtbottnar med giftfärg överhuvudtaget. Om vi på kort tid kan få våra 

medlemmar undvika bottenmålning, behövs inga spolplattor på Lidingö.  

 

Christian Ehrling anförde att Havs- och Vattenmyndighetens riktlinjer sannolikt komma ligga till grund 

för Lidingö Stads eventuellt kommande föreskrifter. 
 

Odd presenterade alla fördelar med att slippa måla botten med giftfärg. Bl a för miljön, spar tid, 

spara pengar både för den enskilde medlemmen och för klubben. För mer information se separat 

mail från Odd. 

 

OBS det finns en app där som utvisar var det finns båtbottentvättar, toatömningsanläggningar, 

spolplattor mm. Den heter Båtmiljö. Med hjälp av den kan man t ex boka tid för sin tvätt. Vår ligger i 

Käppala. 



 
 
 
 
 
 

Slutsatsen är att alla i princip kan sluta bottenmåla eftersom ca 80 % av gifterna från  mjuka 

bottenfärger försvinner i havet under sommarsäsongen resten försvinner då båten högtryckstvättas i 

samband med upptagningen. Om man har hård bottenfärg därunder behöver inget göras, bara tvätta 

botten 1 – 3 gånger per säsong. Även träbåter i gott skick kan tvättas. 

Gamla loggar med stora givare, typ VDO-logg, kan tvättas om operatören vet var den sitter i annat 
fall går den sönder. 

 

Vår tvätt har tvättat 1 600 båtar utan några anmälda skador på båtarna. 

 

Torgny Wingbro informerade om årets kampanj som innebär att samtliga båtägare skall få en 

informationslapp som skall hängas upp på varje båts stöttning  genom respektive klubbs försorg. 

Lappar att sätta upp delades ut. 

 

Det krävs tillstånd från kommunen för att få anlägga en ny tvätt. 

 
Toatömning 

 

Torgny visade en broschyr på en enkel och funktionell toatömningsanläggning. Den är mobil och 

kostar drygt 30 000 kr. Se länk på hemsidan.  

 

Torgny uppmanade slutligen alla att gå in på LBF hemsida som nu är uppdaterad. www.lidingobf.se. 

Han önskade också att få eventuella synpunkter på den. 

 

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 

 

 

Vid pennan 

 

Lars Tornérhielm 



 
 
 
 
 
 

Lidingö Båtförbund Miljömöte 17 januari 2013, Delta garlista 
Klubb Namn 

Askrike Segelsällskap Niklas Berggren 

Askrike Segelsällskap Paul-Lando Matiesen 

Bosö Båtklubb Lars Frisk 

Bosö Båtklubb Lars Ekström 

Bosö Båtklubb Krister Eriksson 

Breviks Båtsällskap Bosse Bergholm 

Breviks Båtsällskap Markus Linderbäck 

Katrinelunds Båtklubb Nils Öberg 

Käppala Båtsällskap Carl-Gustav Lönnborg 

Lidingö Båtklubb Ulrika Tode 

Lidingö Segel Sällskap Magnus Roslund 

Skärsätra Båtklubb Roland Björklund 

Skärsätra Båtklubb Lars Östervall 

Sticklinge Udde Båtklubb Bent_Arne Nilsson 

Sticklinge Udde Båtklubb Björn Sjöström 

Sticklinge Udde Båtklubb Jan Thuresson 

Talluddens Båtsällskap Lars Bjöhle 

Övriga  

Boatwasher AB Odd Klofsten 

Askefors All o Marin AB Anders Askefors 

LBF  

LBF Christian Ehrling 

LBF Lars Tornérhielm 

LBF Philippe Tamwelius 

LBF Torgny Wingbro 
 


