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Miljöåret 2008 
 
Miljöåret 2008 har bjudit på betydligt fler händelser än tidigare, både positiva och negativa. Vi 
har haft fler miljörelaterade möten än tidigare år, men också fler incidenter.  
 
Eftersom JBS har bokslut redan den 30 september börjar miljöåret 2008 redan hösten 2007, då 
vi hade ett miljömöte den 23 oktober i samarbete med Svenska Båtunionen, Håll Sverige Rent 
och Järfälla kommun. Samtliga båtklubbar inom kommunen var inbjudna. Under mötet togs 
båtlivets miljöfrågor upp och Järfälla kommun redovisade i stort miljöinspektionens utfall. Mer 
utförligt om vilka anmärkningar som JBS fått har redovisats i JBS-Bladet nr 20. Vi fick överlag 
med beröm godkänt men behövde komplettera med bl a ecobark. 
 
Vi hade incident i våras då en båtklubbsmedlem uppmärksammade oss på en oljehinna på 
vattnet mellan brygga 3 och 4. Vid närmare undersökning visade det sig vara olja och inte 
dieselolja. Oljespillet dokumenterades och Norrvatten kontaktades. För att bekämpa oljeutsläpp 
finns ecobark i miljöstationen. Om du ser olja på vattnet eller i ditt kölsvin, hämta ecobark, 
sprid ut den och låt den suga oljan. Håvar för uppsamling av barken finns också i 
miljöstationen. Samla upp barken och lägg den på anvisad plats vid staketet, bakom masthuset.  
 
En uppföljning av miljöinspektionen gjordes genom att alla miljöombud blev inbjudna till 
kommunen den 31 mars. Där diskuterades ett antal frågor bl.a tyckte politikerna att det inte var 
tillfredställande att båtägare tömmer sina septiktankar direkt i vattnet som dessutom är råvatten 
för vattenverket. Därför blev kommunens båtklubbar tillfrågade om det var intressant om 
kommunen anlade en sugtömningsstation för latrin. Lämplig plats skulle kunna vara Kallhäll 
eftersom den ligger mitt i kommunens kustlinje. Kommunen återkommer i ärendet. 
Miljöinspektörerna har ambitionen att årligen kalla miljöombuden inom kommunen. 
 
Vi presenterade på kommunens möte hur mycket farligt avfall som JBS har haft de senaste tre 
åren. Här syns en tydlig ökning av mängden insamlad glykol efter vår informationskampanj om 
att det är viktigt  att samla upp den gamla glykolen och att använda rätt sorts glykol. Bra jobbat 
JBS-medlemmar! Vi berättade också att JBS har planer på utökad källsortering vilket är 
ytterligare ett steg framåt för en bättre miljö eftersom mer då återvinns. Dock återstår problemet 
att avfallssektionen på kommunen tycker att tömningar av källsorterat material föranleder en 
högre avgift för båtklubben. Vi bad därför miljöinspektörerna att ta upp frågan igen med 
avfallssektionen.  
 
Vi miljöombud var på ytterligare ett miljömöte där miljöombud från hela regionen var kallade. 
SMBF anordnade mötet och generella miljöfrågor togs upp.  
 
I juli sjönk en båt i hamnen. Norrvatten och räddningstjänsten larmades som i sin tur kontaktade 
kustbevakningen. De kom med en båt till hamnen och la ut länsar för att suga upp oljan. 
Kustbevakningen har alltid en båt för beredskap i östra Mälaren eftersom de finns tre 
dricksvattentäkter inom området. Vid bärgningen av båten var både kustbevakningen och 
Norrvatten på plats. För att klubben ska ha rätt beredskap har vi kontaktat Norrvatten för att få 
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till stånd ett möte där vi kan få hjälp att upprätta korrekta larmrutiner om något liknande 
inträffar igen.  
 
Jollesektionen har tagit ett beslut att enbart köra sina utombordsmotorer på alkylatbensin som 
ett mycket renare bränsle än vanlig bensin. En tvåtaktsmotor släpper dessutom ut 30 % av 
bränslet direkt i vattnet. Jollesektionen köper alkylatbensin i 25-litersdunkar som ingår i ett 
pantsystem. De upplever också att motorerna går bättre och jämnare.   
Under räkenskapsåret har miljöstationen tömts på 217 kg färgavfall. Spilloljetanken tömdes på 
1350 kg. Liksom tidigare gäller att kasserade blybatterier får klubbmedlemmen ta hand om 
själv genom att lämna det till inköpsstället eller Görvälns återvinningscentral. Elektronikavfall 
får medlemmen också ta med till återvinningscentralen.  
 
Slamtömning av den trekammarbrunn som vi delar med kommunen och Viksjö båtklubb skedde 
för två år sedan. Det ligger fortfarande en dispensansökan hos kommunen på tömning var tredje 
år och inte varje år vilket är det vanligaste bland dem som har enskilt avlopp. Tanken är 
nämligen på hela 12 kubikmeter och den volymen räcker gott och väl till för tre år. Dessutom är 
det en onödig miljöbelastning med slamtransporter varje år. 
  
Vid vissa strandplatser växer det mycket vass. Detta innebär att det är mycket svårt för 
strandplatsinnehavaren att få ut sin båt i vattnet eller inte alls kunna använda platsen. Vi 
träffade därför Norrvatten för att diskutera möjligheten att gräva bort vassen i strandkanten med 
så lite störning som möjligt när det gäller vattenkvalitén. För att få genomföra arbete i vatten 
krävs tillstånd. Vi har därför skickat in en tillståndsansökan till länsstyrelsen.  
 
För en bättre miljö, 
Maria Elfström och Hans Hübner 
 
 
 
 


