
Miljösamordnare och andra funktionärer i båtklubbarna hälsas  
Välkomna till  

Saltsjön-Mälarens Båtförbunds miljökonferens  2021
torsdagen den 2 december kl.18.00 - 21.00 

           Plats: Tellus Fritidscenter Hornstull Lignagatan nr 8  
       (korsningen Hornsgatan) 
 Sista anmälningsdag fredag 28 november till kansli@smbf.org

Program (med reservation för ändringar):
18.00 Samling. Kaffe och smörgås
 
18.30 Välkomna! Jimmy Dominius berättar kort om SMBF och förbundets miljöarbete 
 
18.40 Botten upp! 
Fredrik Johansson från organisationen Rena Mälaren visar hur de arbetar med att få bort skrot 
och skräp från sjöbotten, och hur din båtklubb kan få hjälp med och själv hjälpa till med att rensa  
i hamnbassängen.

19.05 Skrovmålet
Flera myndigheter har nu presenterat rapporten Skrovmålet om hur båtbottnar kan saneras. Hur 
ska båtklubbar och båtägare förhålla sig till Skrovmålet? Och till andra lagar och regler?
Carl Rönnow, SBU sakkunnig miljö och hållbarhet presenterar slutsatserna i Skrovmålet.

19.35 Mäta båtbotten med XRF
Sedan något år pågår utbildning av klubbfunktionärer i att hantera XRF-instrument för att mäta 
metallhalt på båtbottnar i klubbarna. Vi summerar vad som hänt, och hur planerna ser ut framöver.
Carl Rönnow, sakkunnig SBU, inleder. Därefter panelsamtal med bl.a. Nils Lundkvist från Södra 
Evlinge Båtklubb 

19.55 Mingel och bensträckare 

20.05 Mer el på bryggan!
Framtidens båtar redan idag och hur kommer de fungera på båtklubben i morgon? Tips om hur en 
klubb kan planera när fler byter ut fossila bränslen mot el,
Erik Eklund, från elbåtstillverkaren Candela, reder ut begreppen om ampere, volt och kablar för att 
möta framtidens behov. Diskussion och frågor

20.25 Under ytan
Även under ytan kan växter och djur vra känsliga och värda att skydda. Cecilia Wibjörn, projekt-
ledare Skärgårdsstiftelsen, berättar om arbetet med att vänrak änsliga bottnar runt Nåttarö där 
det bland annat växer ålgräs. Båtklubbar och båtägare kan på olika sätt bidra till att skydda käns-
ligt känsligt växt- & djurliv på botten. Diskussion och frågor. 

20.45 Diskussion 
Frågor och diskussion kring aktuella miljöfrågor

21.00 Slut
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