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Fastighet Mörtnäs S:3.
Vid klubbens senaste årsmöte diskuterades de förändringar som nu sker angående miljökrav och hur
vi individuellt och som klubb ska hantera detta på ett bra sätt. Som en del i detta, och som ett av
alternativen för att adressera bottentvättning av båtar, presenterade styrelsen ett förslag på
spolplatta. Majoriteten av båtägarna var dock tveksamma till denna lösning och alternativ ska därför
undersökas vidare.
Vår inventering av klubbens båtbotten underhåll visade att det är 10-15 båtar som, i nuläget, har
behov av att en gång per år tvätta botten. Båtar som är epoxi behandlade, som ej vinterförvaras på
hamnplanen eller som tas upp med trailer representerar huvuddelen av klubbens båtar och
adresseras under 2014/2015 (see hamn och varvsordningen för Mörtnäs Båtklubb). Som ett resultat
av detta kommer dessa båtar framöver ej att ha behov av båtbottentvätt (med giftig färg) inom
hamnområdet.
När det gäller de återstående 10-15 båtarna diskuteras alternativ till spolplatta då önskan är att i
möjligaste mån upphöra med bottentvätt av båtar som har någon form av giftfärg.
Parallellt med våra diskussioner i klubben har vi också noterat att Havs och Vatten myndigheten har
för avsikt att under början av 2015 komma ut med en uppdatering av sina riktlinjer gällande
båtbottenrengöring. Därutöver förs även en juridisk process i Nacka kommun, vilken kommunen lyft
till Länsstyrelsen, angående miljökrav mot en båtklubb i komunen. I detta läge finner vi det inte
rimligt att ta beslut om en lösning för dessa 10-15 båtar vilket kan få ganska stora ekonomiska
kosekvenser för båtägarna och/eller klubben. Vår avsikt är därför att bevaka dessa aktiviteter för att
därefter ta ställning till hur vi ska gå vidare med hanteringen av dessa båtar.
Hamn- och varvsordning för Mörtnäs Båtklubb, uppdaterad och justerad 2014-09-29 med avseende
på klubbens utökade miljökrav gentemot medlemmarna (punkt 31), bifogas som pdf-fil.
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