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Arrenden och taxehöjningar 

SMBF har haft möte med Stockholms stad angående taxor och moms. Staden är 

medveten om att klubbarna inte kan bära alltför höga kostnader och lovade se 

över kostnadssituationen. Det är därför mycket viktigt att SMBF samlar 

argument och ber därför alla klubbar att gå igenom den behovsinventering som 

är gjord. Därefter vill vi att ni lämnar era synpunkter till SMBF. Det går bra via 

mejl eller telefon. Vi kommer gärna och hälsar på om ni vill visa oss er 

hamnanläggning 

E-postadress: kansli@smbf.org 

Tfn:  08-669 12 00 

 

 
 

 

http://gantrack3.com/t/v/3_ODgwMTgxNTU4MQ==/
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Miljökonferens den 29 november 

Torsdag den 29 november kl.18.30-21.00  arrangerar Saltsjön-Mälarens 

Båtförbund den årliga miljökonferensen. Vi håller till på Tellus Fritidscenter på 

Lignagatan.  

Fika serveras från kl.18.00. (Program inte spikat, info kommer senare)   

Anmälan till kansliet senast torsdag den 22 november 

Vi bjuder på kaffe/the & smörgås 

 

 

 

Båtdagen 2019 
Lördag den 16 februari är det dags för 

2019 års Båtdag.  

Mer info kommer 

 

 

Vi besöker gärna din klubb 

Vill ni ha besök av någon från Saltsjön Mälarens Båtförbund? Kanske 

miljökommittén för diskutera miljö med klubben eller klubbstyrelsen? Vi 

kommer gärna på besök. Kontakta SMBF:s kansli på e-postadress 

kansli@smbf.org eller  

tfn 08-669 12 00, så kan vi komma överens om en tid som passar. 

 

Sök LOVA-bidrag 

Nu är det hög tid att söka LOVA-

bidrag för miljöåtgärder som ska 

genomföras under 2019. Det kan till 

exempel gälla bidrag för att sanera 

båtbottnar i klubben. Dessa bidrag 

kan täcka halva kostnaden.  

Sista ansökningsdatum är 30 

november 

Läs mer om LOVA här 
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Återvinn din båt 

 

Funderar du på hur du ska bli av med din gamla uttjänta båt? 

Nu finns möjligheten att kostnadsfritt lämna båtvrak till skrotning och det gäller 

såväl privatpersoner som företag. Båtar upp till tre ton kan till och med den 31 

december i år eller så länge bidraget från Havs och Vattenmyndigheten räcker, 

lämnas för skrotning och återvinning till Båtskroten Sverige AB. 

Tack vare en skrotningspremie från Havs- och vattenmyndigheten kan denna 

service erbjudas av Båtretur.  

(Båtskroten AB i samarbete med Sweboat och Stena Recycling AB) I kampanjen 

medverkar även Svenska Båtunionen. 

 Läs mer om skrotningspremien här 
 

 

 

Nu finns vi på Facebook! För att gilla vår sida, klicka på facebookikonen nedan. 

 

 

 

Saltsjön-Mälarens Båtförbund 

Bergviksvägen 10 
167 63 BROMMA 
Tfn 08-669 12 00                                        E-post:kansli@smbf.org                          Webbadress:www.smbf.org 

 

 

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt 
nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 
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