
Detta nyhetsbrev från Saltsjön Mälarens Båtförbund får du som sitter i 

styrelsen i någon av de 257 båtklubbar som är medlemmar i förbundet. 

Ser mailet konstigt ut? 

Visa det i din webbläsare.  

 

  

  

Här kommer vårens nyhetsbrev. Det innehåller information om 

spärrfärger, rutiner för uppdatering av klubbdata i BAS, rapport från 

Båtriksdagen och inbjudan till Karlslundsdagen den 4 maj och 

Miljökonferensen 201 

Spärrfärger 

Båtriksdagen sade nej till SMBF:s motion om att anlita forskare 

vid RISE (Research Institute of Sweden) för att undersöka om 

spärrfärger fungerar för att förhindra läckage av biocider. Även 

ansökan om LOVA-bidrag till spärrfärgsprojektet har avslagits. 

SMBF erfar att många båtägare ändå avser att använda spärrfärg som 

saneringsmetod. Myndigheterna avråder från det, men det är inte 

förbjudet. 

Tips till båtägare som har använt eller avser använda spärrfärg: 

• All lös färg ska tas bort och färgen ska tvättas av ordentligt 

• Blödande eller tjocka, grova, krackelerande bottenfärger lämpar 

sig inte för övermålning av spärrfärg 

• Spärrfärgen ska vara av rätt typ dvs ha inkapslingseffekt för 

biocidutsläpp, s.k. sealer  

• Vissa spärrfärger är mindre lämpliga att ha som ytskikt och bör 

övermålas med en s.k. hard racing biocidfri färg. Den har högre 

slitstyrka och är lättare att hålla ren. 

• Följ tillverkarens råd om hur färgen ska appliceras 

  

https://u4948571.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=v7U-2FVlkf-2B7VYpQhvH9YfblBmWTy0YUJcL9KxuOPHQO00vAGKYaFhOKBcRrwM07RY0MKLxAMw-2BJn2d5J-2BYjAw1vbjEsqVi52vmalX67kKaGpgHW94NvLtet40zUKH8k05rNOk4vZlgxfyfGShRBPGcnhR30qo0TsvI8U7Jyi2HqQ-3D_ArRFPDPVLkABVwFg7GFCACv8MQKd6V7L84Neq0Igb0vQOays6GLTNVRTmLbVoyMplyXEZ3VdzgA8VQCTV-2F3cAcDlgRmQq-2F-2BkK2ogYAiHiDFUuJYQCgpumVvVEu6sBCw3mntzbQoqZYz5aPNP5a0iVgymoKS0CJLey3STpW7UEg-2F0YQdYLu8xqA-2FohDS4ZX-2FhOcdt0y7m2-2FBxrZT3UZ4m9iYc8prXh5ILKHcDBSNGMSeUA2GNCRl2cANsGdIOJatgI6uda65xn-2FWyrcx8M1w-2B6TSNscoyrAXF8zI2MskH0JbCi6CzA0b1-2BcLiYrrdWzRHv6rocqr76F7nuVeBDL9gUv6AGqoruY-2FUAU-2BTV2tQNgI1eCm8CkcvV3vyStwMlGhnLw-2BPCI4MB1BQcVKj98uU7-2BuOVFcbzo8QP0RoXulwF1tzZV-2Fr4Zeh9iH2tDOwv2lL


• Underhåll spärrfärgen och kontrollera färgen varje år. 

Bättringsmåla vid behov 

Läs mer här om referensvärden för utfasning av biocidfärger på båtskrov 

i Mälaren 

Rådgivande referensvärden 

  

 

MISSA INTE! Årets upplaga av Båtklubbarnas 

Dag går av stapeln lördagen den 31 augusti. Vi hoppas 

förstås på strålande sol, värme, många deltagande båtklubbar, 

många entusiaster och massor av  aktiviteter och besökare i 

båtklubbarna. Den här dagen kan vi visa vilken kraft som finns i 

det ideella båtlivet. Följ oss på Facebook: Båtklubbarnas Dag 

eller på www.båtklubbarnasdag.se. Mer information kommer. 

 

Uppdatera klubbdata  

För att för att vi ska kunna hålla kontakt med er ute i klubbarna, för att 

information ska hamna hos rätt person och för att undvika att det blir fel 

i faktureringen av medlemsavgiften är det absolut nödvändigt att ni ute i 

https://u4948571.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=0eENEACyobtABNm7BGC4oQQvfnge9VwWQJnvbIwHS2Ycslz8FEy4X0wSO-2BIr8SDQiKWbFtFxAIzZ-2Fbcr1q-2BNtdomjIk2iQwJjOb1UEX8PvNiKtekhiFThF41wbL7d-2BpH0i2FHGFZ-2F-2Fx4lcbF9xHmZNhj6OQGpAOoe-2BAnRC3O2gf0b4BmwgI024YvrdUK-2B0otjl30dXrZo3MH9MFaE1zllvo0qurCiM4vCeIA2zhUntbe-2BL6rwkCeN877P8d-2B3kKLvExkqyz-2F5UhtzqFG7AxAIXxus2Ganj-2BYGCXqJpKJWWBJXRgZCedyGz5mN5-2Bn34aCIFI2-2BPLZFlSGI2z2yR4sfrKUSi-2BdPOZ3SAER9HRNhCbiOn-2FXQ3BzJFU1U5BPZquXOujzWeBt8Bxki0QT2kFOogVZ3VnPDN3D4aLAsfwHEMsMOrqnE9NO4tbEIM4nNnkFibFmrjtISTkvRsReR9-2BVNsmQ4tAVz6qPGC9w0UIpFNy2vEJHGScVrqw78BOGhapBCzgHl4RYezuHjygBgZdItNkWVLp3DCRObfG5Ieozy6s3TsmKeU0d3P4di5sWAQRaW3DsJBEVvRKwbohlQZbwMAn6UTMAnpC-2BTNUwSBc1ds8lig9CtMjf460rMirdtrNbw7lYD9WSyUXxGIWiuvG-2Ftx3XgdsGUSN3QELbG2VxSiXMzkAK2Co9VGDB072hybbhI6-2FpipjOKV2r6D-2FNQjciVw4JNySbrVAj85ZeEJU4MxHuN-2B5lDQUrGrFjLMNzy91eZbm4Z1df7SF7BQqjeu7HBGPA7U5xrh-2Fr55mSCLuXrIjFAef7W34n9VeAj6lK5xbqcKePzNRRR80EQfWTLiiFYInYJVjinMbztqcjs8NckqhNaLhDsbUFP8KGP1DIDSwVPyUX9nKkh4ot8OgxPgtDkQ9lkKbfx6f3s-2Fs4gK2ulwl-2BQumdwzFSZrC1uV3ApViQ_ArRFPDPVLkABVwFg7GFCACv8MQKd6V7L84Neq0Igb0vQOays6GLTNVRTmLbVoyMplyXEZ3VdzgA8VQCTV-2F3cAcDlgRmQq-2F-2BkK2ogYAiHiDFUuJYQCgpumVvVEu6sBCw3mntzbQoqZYz5aPNP5a0iVgymoKS0CJLey3STpW7UEg-2F0YQdYLu8xqA-2FohDS4ZX-2FhOcdt0y7m2-2FBxrZT3UZ4m9iYc8prXh5ILKHcDBSNGMSeUA2GNCRl2cANsGdIOJatgI6uda65xn-2FWyrcx8M1w-2B6TSNscoyrAXF8zI2MskH0Jam6SsscyE3WfI4bTZGJH17fZ9PxtUbWg7wX10HIUUzVAiiausHQj5U6Pb9AGHIEeKpoe2fHDDdfAcSQJd6Blo7dgpjMuceXnE3huTaJjEZ9HcyDfoVHLMm2G8nDMknF-2FPFljfhxLxh81N3bR9vTR-2Fr
https://u4948571.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=fRemfVDqqrH51zmkKzjyh19sBSBIY66U3JVJuD-2FC0n2v-2B6hC6Ri8ue9jSaDPTgR1_ArRFPDPVLkABVwFg7GFCACv8MQKd6V7L84Neq0Igb0vQOays6GLTNVRTmLbVoyMplyXEZ3VdzgA8VQCTV-2F3cAcDlgRmQq-2F-2BkK2ogYAiHiDFUuJYQCgpumVvVEu6sBCw3mntzbQoqZYz5aPNP5a0iVgymoKS0CJLey3STpW7UEg-2F0YQdYLu8xqA-2FohDS4ZX-2FhOcdt0y7m2-2FBxrZT3UZ4m9iYc8prXh5ILKHcDBSNGMSeUA2GNCRl2cANsGdIOJatgI6uda65xn-2FWyrcx8M1w-2B6TSNscoyrAXF8zI2MskH0JYUz4veA2IqrJv-2FR1hEsw7R-2FAdpBfDu1RtdQ7kkP2H0db77YaexbAKCdUmNmMNE9bGYwgltqoaksVruIoRddw7N2mo9rutxvtClPyHUAt8-2BK4DjGhOkiDUkua-2FmlLDweRDrj-2FbHci4Yvrpwbsfhixq7


klubbarna årligen uppdaterar era medlemsregister. Det står tydligt 

uttryckt i SMBF:s stadgar att: 

• Den sista januari är sista dagen att rapportera medlemsantal. 

Därefter stängs BAS för ändringar och det medlemsantal som 

finns då, utgör grund för vår medlemsfakturering. Det går inte att 

rätta till i efterhand 

• Efter klubbens årsmöte, om ni byter folk i styrelsen, ska de nya 

rapporteras och de gamla tas bort 

SMBF:s kansli har inte  möjlighet att ansvara för uppdatering av 

klubbarnas register. Vi kan däremot bistå de som behöver få hjälp med 

hur man gör. 

 

Båtriksdagen 2019 

5-6 april genomfördes Svenska Båtunionens årsmöte; Båtriksdagen i 

Linköping. Bengt Gärde avgick som ordförande och till ny ordförande 

valdes Christer Eriksson från Skånes Båtförbund. SMBF har nu två 

personer i Båtunionens styrelse: Gary Börjesson från bl.a. Lidingö 

Båtklubb valdes in i styrelsen där sedan tidigare Sören Löfgren från 

Hägerstens Båtklubb sitter. Till valberedningen omvaldes Eva Srejber 

Västermalms Båtklubb. Jimmy Dominius  från Mälarhöjdens Båtklubb är 

styrelseledamot i SMBF, ordförande i SMBF:s miljökommitté och sitter i 

SBU:s miljökommitté. 

Protokollet från Båtriksdagen ska finnas tillgängligt på SBU:s hemsida 

inom sex veckor efter Båtriksdagen 



 Miljökonferensen 2019  

torsdagen den 28 november på Tellus Fritidscenter.  

Mer information kommer när det börjar närma sig. 

 

  

 

Till sist önskar vi på SMBF er alla en 
trevlig Valborg och första maj.  

Ta´t lugnt på sjön och med elden 

  

Saltsjön-Mälarens Båtförbund                                               E-post: kansli@smbf.org 

Bergviksvägen 10                                                                   Hemsida: www.smbf.org 

167 63 BROMMA                                                                     Gilla oss på Facebook 

Tfn: 08-669 12 00 

Avanmäl dig från detta nyhetsbrev  
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