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Miljöåret 2005 
 
I samband med vårmötet 2005 hölls ett föredrag om problematiken kring båtbottenfärger. 
 
Under vårrustningen beställdes två separata kärl för färgrester. Vid tömningen visade det sig att 
det kärlet för vattenlösliga färger endast innehåll några få färgburkar. Till nästa år skall vi inte 
beställa separata kärl för färgrester, utan tunnorna i miljöstationen som redan finns skall 
användas. 
 
Norrvatten vill upphöra med att pumpa ut sitt vattenverkslam i Mälaren och istället leda det till 
Käppala reningsverk. JBS bjöds in som berörd fastighetsägare på detta tidiga samråd som 
Norrvatten måste utlysa, eftersom allt arbete i vatten behöver tillstånd från miljödomstolen. En 
sjöledning på 10 cm i diameter planeras att läggas ner på botten och anslutas till Käppalas 
tunnel i Stäket. Vi kan inte se att JBS kommer att beröras av denna sjöledning. Om någon 
medlem vill veta mer kontakta mig (maria.elfstrom@comhem.se) eller 08-580 16556).  
 
I samband med höstens upptagning har alla båtägare fått ett informationsblad om glykol. Målet 
med informationen är att helt komma ifrån användningen av den giftiga etylenglykolen. 
Informationsbladet finns även på klubbens hemsida. 
 
Under sommaren har vi haft problem med överfulla sopkärl som är avsedda för hushållsavfall. 
Det har visat sig att problemet har haft två sidor; dels slängs annat skräp än hushållsavfall, dels 
en ökning av avfallet i samband med det varma vädret då många dagturer gjordes. Vi har skrivit 
en uppmaning i JBS-bladet samt instruktion på själva sopkärlen att medlemmarna tar hem sina 
påsar när tunnorna är fulla. Vi har också beställt ett stort kärl som fördubblat kapaciteten. 
 
För 2005 (1 januari t o m 30 september) har 151 kg glykolrester, 93 kg olje- och bränslefilter 
samt 186 kg färgavfall (lösningsmedelsbaserat) hämtats. Fortfarande gäller att varje enskild 
medlem måste själv frakta bort blybatterier till inköpsstället eller till Görvälns 
återvinningsstation.  
 
Vi har i år inte hört talas om någon incident med diesel/bensinutsläpp i hamnen. Vi har inte 
heller haft några nämnvärda problem med beväxning i hamnen. Vad som också kan vara 
trevligt att berätta, är att en lyckad häckning har genomförts i miljöstationen! 
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