
 

Miljönyheter från SMBF 
 
Hej Båtvänner 
 
Nu ligger de flesta Båtar i och guppar fridfullt i våra vatten. Du som är registrerad som miljöombud i 
er Båtklubb får detta nyhetsbrev som bara handlar om miljöfrågor och nyheter inom miljöområdet.  
 
Här finns borsttvättar! 

 
På denna webbplats finns information/ karta med borsttvättar för båtbottnar: 
http://batmiljo.se/hitta-karta/ 
Lägg gärna info på klubbens webbplats. 

Tulpanvarning via SMS 
Skärgårdsstiftelsen skickar gratis ut ett SMS när havstulpanerna börjar fastna. Då är det dags att 
tvätta botten eller gå in i sötvatten en stund.  
Vill du ha SMS-varning? Skicka SMS-meddelandet ”havstulpan start” till nummer 71120. 
 
Datum för höstens miljökonferens 
Pricka in torsdag den 26 oktober i kalender. Då har SMBF sin årliga miljökonferens. Vi återkommer 
med program efter sommaren. 
 
Omhändertagande av uttjänta fritidsbåtar 
Det har under våren uppkommit flera frågor om hantering av uttjänta och/eller övergivna båtar. Idag 
finns ett nationellt system för båtåtervinning genom Båtretur som drivs av Sweboat, Stena Recycling 
AB och Båtskroten Sverige. 
Båtretur hanterar uttjänta båtar och ser till att de återvinns på ett miljöanpassat sätt. 
Om du, eller klubben, har en båt som det är dags att lämna till återvinning, kontakta Båtretur på 
telefon 0771-80 81 81 eller www.batretur.se. Båtretur finns i hela Sverige. 
 

http://www.smbf.org/
http://batmiljo.se/hitta-karta/
http://batunionen.us2.list-manage.com/track/click?u=e34c69287b17981c664fe27a1&id=e0f6974fd5&e=b7baabe7ab
http://www.smbf.org/�


Läs hela texten om Båtretur här 

 
 

Vill du bli miljöcoach? 

SBU utbildar miljöintresserade funktionärer till båtmiljöcoacher. Nästa kurs hålls den 15-16 
september. Läs mer här: http://batunionen.se/bli-batmiljocoach/  

SMBFs Miljöskola 

Välkomna att ta del av SMBFs Miljöskola På www.smbf.org finns en Miljöskola i form av en 
PowerPoint-presentation. Den är tänkt att dels tjäna som utbildning av klubbstyrelser och 
medlemmar, dels som diskussionsunderlag för klubbens fortsatta miljöarbete. Ladda ner – visa – och 
diskutera.  

Var finns toatömningsstationer? 

 

Jo, du hittar dem på den karta som Transporstyrelsen lagt på sin webb här: 
https://hamnkartan.azurewebsites.net/  

Checklista inför miljöinspektioner 
Många miljöinspektörer från kommunerna följer en särskild checklista när de kommer till klubben. 
SMBFs miljökommitté har tittat på listan och gjort några kommentarer/ rekommendationer i den 
som en hjälp åt klubbarna. Den kommenterade checklistan finns nu på SMBFs webbplats här:  
http://www.smbf.org/miljo-skargard/ 
Titta gärna på den och se om det finns saker ni i er klubb kan göra redan nu – innan inspektören 
kommer. 
 

http://batunionen.us2.list-manage.com/track/click?u=e34c69287b17981c664fe27a1&id=209e03d344&e=b7baabe7ab
http://batunionen.se/bli-batmiljocoach/
https://hamnkartan.azurewebsites.net/


Med hopp om en varmare vår och många härliga Båtturer. 

SMBF Styrelse 


