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Hemsidan



Info på hemsidan: Länkar

Plan för utfasning av båtbottenfärger
Mätresultatet som pdf

• Miljöpolicy
• Information om miljöcontainern
• Avfallshanteringsplan

Tips för ett miljösmartare båtliv.

Kommunens Miljöinspektion ledde till några
anmärkningar som åtgärdats och också gett avtryck
i våra regler*

http://gotasegelsallskap.se/plan-for-utfasning-av-batbottenfarger-i-gota-segelsallskap/
http://media1.gotasegelsallskap.se/miljo/resultat.pdf
http://gotasegelsallskap.se/dokumentarkiv/miljo/miljopolicy.pdf
http://gotasegelsallskap.se/miljocontainern/
http://gotasegelsallskap.se/dokumentarkiv/miljo/avfallshanteringsplan.pdf
http://gotasegelsallskap.se/tips-for-ett-miljosmartare-batliv/


GSS skyddar miljön från gifter

•Båtbottensanering
•Använda biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel*
• Sortera Avfall korrekt i Miljöcontainern (t. ex. 

batterier, oljefilter, färgrester, spillolja, glykol)
•Använd miljövänlig antifrysvätska (i st f glykol)
•Högtryckstvätt och all tvätt/rengöring av biocidmålade 

båtar får ej förekomma*



Vid utsläpp eller spill: 
absorbent, länsar och spilldukar för olja
i Miljöcontainern*



Bottensanering (plastbåtar)

• Ca 60 båtar kvar att sanera i början av 2020
• 39 stycken i April
• 30 stycken idag, varav alla har en plan utom en

• Arbetet ska vara klart innan sjösättning 2021
• LOVA bidrag kan sökas tom September 2021
• Man får 3000 kronor + ev. lite till

• Glöm inte att bifoga kvitton för epoxy eller annan grundmålning
• Glöm inte ange antal timmar



Några tips för sanering som inkommit

• En medlem la ut arbetet på en firma som slipade och blev mycket
nöjd (dock dyrt)
• Det finns färgborttagningsmedel (Biltema ex.) som fungerat
• Skrapa (GSS har två) kopplad till egen dammsugare
• Jag har mailat ut info efter frågor som inkommit (slipmaskiner, 

handhavande, avfall slipdamm, ersättning)
• Ni som inte vet. SBU erbjuder analys av skrapprov båtbottenfärg i 

samarbete med ALS Scandinavia AB



Våra rena bottnar, diskussion

•Hur hantera påväxt?
• Skrapa själv
•Båtborsttvätt
•Bra giftfria färger
• Ta upp och spola på slipen



Miljögrupp ska bildas

• Kontakta mig om ni vill ingå i GSS Miljögrupp

• SBU:s XRF mätutbildning, en till 
frivillig yngre behövs

• När gifter är historia, vad ska vi fokusera på i
framtiden? 

Ska jag?


