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Miljöåret 2006 
 
Året började i miljöns tecken med en föreläsning om hur Östersjön mår idag samt kopplingen 
mellan detta och den kraftiga algblomningen som vi båtägare på ostkusten upplevde sommaren 
2005. Föreläsningen skedde i samband med vårmötet.  
 
I förra årets miljörapport berättades att Norrvatten planerar att pumpa sitt slam direkt till 
Käppala reningsverk genom en sjöledning. Norrvatten väntar på sitt tillstånd och på att Käppala 
skall bli klara med processförändringar i reningsverket. Arbetet med nedläggningen av 
ledningen är planerad till nästa års senhöst, för att störa djurlivet så lite som möjligt. 
 
På vintern har vi ingen tömning av hushållssopor. Då tas tunnorna bort från sina ordinarie 
platser på nedre plan. De sopor som ni producerar i klubbhuset under vintern måste ni ta hem 
själva! Soptömningen upphörde den 29 september och kommer igång igen första veckan i maj 
nästa år.  
 
I år hoppas jag att alla båtägare som har bytt glykol i sina motorer enbart har använt den 
miljöriktiga propylenglykolen och inte den giftiga etylenglykolen. Dessutom har vi i sann 
båtklubbsanda hjälpt varandra med att fånga upp glykolen så att den inte kommit ner på 
marken. 
 
För 2006 (1 januari t o m 30 september) har 238 kg glykolrester, 87 kg olje- och bränslefilter, 
90 kg lösningsmedel samt 152 kg färgavfall hämtats. Oljetanken har tömts på 2 700 kg spillolja. 
Som tidigare gäller att varje enskild medlem måste själv frakta bort sina blybatterier till 
inköpsstället eller till Görvälns återvinningsstation.  
 
Under ett strömavbrott i klubbhuset började avloppsvatten tränga upp ur golvbrunnarna 
eftersom den pump som skall pumpa vattnet vidare var strömlös. För att det inte skulle hända 
igen gjordes en utredning om avloppssystemet. Det visade sig efter kontakt med Viksjö 
Båtklubb och Järfälla kommun som vi delar avloppssystem med, att trekammarbrunnen inte var 
tömd på gissningsvis 7 år! Nu kommer brunnen att tömmas varje höst. Dessutom tittar vi en 
lämplig lösning för att stänga av tillförseln av vatten om klubbhuset blir strömlöst igen, för att 
därmed undvika att den incidenten allt började med inte händer igen. 
 
I år har vi inte heller hört talas om någon incident med diesel/bensinutsläpp i hamnen. 
Beväxningen i hamnen har varit ganska riklig. Den kärlväxt som orsakar detta heter axslinga. 
Om den kan man läsa ”kan orsaka besvärlig beväxning i småbåtshamnar”. Vi kan inte göra 
något mer än att bekämpa den mekaniskt. Det är faktiskt vårt dricksvatten den växer i! 
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