
måndag 14 september 2020

Intyg om TBT-fri båt 

GBK har av kommunen blivit ombedd  att se till att ingen av medlemmarnas båtar 
fortfarande har ev. rester av bottenfärg med TBT. TBT-färg har varit förbjuden att 
använda sedan 1989 och alla båtägare med båtar som har målats med denna typ 
av färg är skyldig att sanera sin båt. För att försäkra kommunen om att våra 
medlemmar inte har TBT färg på sina båtar kommer vi att avkräva ett skriftligt intyg 
av alla medlemmar med vinterplats i Mölnvik. 


• Alla medlemmar inkommer senast 31 oktober 2020 med försäkran om att deras 
båt är sanerad alt. aldrig målad med TBT.


• Om du som båtägaren inte vet hela båtens historia kring ev TBT-målning kan du 
som medlemmen genomföra ett skrapprov och låta analysera befintlig skrovfärg 
hos ALS.  Se mer info nedan.


• För de medlemmar som inte inkommit med intyg om TBT-fri båtbotten kommer 
klubben att låta genomföra skrapprov på dessa båtar senast 28 februari 2021. 
Detta skrapprov kommer att debiteras båtägaren med självkostnadspris (ca.525kr) 
och ett tillägg på 500kr.


—————————————————————


Skrapprov 

För medlem som så önskar kan ett skrapprov genomföras. Medlemmen tar själv 
skrapprovet enl. instruktion och detta intygas av GBK’s miljösamordnaren eller av 
den utsedd person i styrelsen. 


Skrapprov skickas för analys hos ALS Scandinavium i Luleå


Information om skrapprovet och beställning sker via:


www.inomhusanalys.se


	 • Välj analysutbud: Metaller i båtbottenfärg


	 • Använd rabattkod: batunionen


Ordinarie pris 1400 kr med rabatt: 525kr


Kontakta miljösamordnare för få ut få zippåsar  och ett skriftligt intyg att provet 
genomförs på rätt sätt och på rätt båt. Miljösamordnare kommer att finnas på plats 
måndagen den 5 okt kl.16-20 samt 24 oktober under arbetsplikten, kl.8-12.


Med vänliga hälsningar


Annika Andersson / Miljösamordnare GBK 

Kontakt mobil. 0723-225120 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måndag 14 september 2020

Intyg om TBT-fri båt 

Härmed intygar jag som båtägare med nedan uppgifter att min båt är fri 
från TBT-färg. Skulle ev krav ställas på GBK för av medlemmen felaktiga 
uppgivet intyg  kommer dessa att vidarebefordras till medlemmen. 


Medlemsnummer i GBK:


Båtmodellen:


Båtnamn:


Varvsplats i Mölnvik:


Båtägare:


Datum:


Signatur:


Skickas senast 31 oktober i retur till 
GBK 
Box 136 
13423 Gustavsberg  

Alt. Inscannad kopia till Annika.ande@mail.com
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