
 

 

Pershagens BK, Miljömöte 

 

Datum och tid: 2022-02-15 
Plats: Klubbhuset/Hamnvägen  
Närvarande: Jarmo Järvinen, Anders Green, Frank Hansen, Nicklas Dambrinken. 
 

Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande  

§ 2 Förslag till dagordning  

§ 3 Aktivitetslista 

§ 4 Ekonomi 

§ 5 Bryggan 

§ 6 Slipen 

§ 7 Miljö 

 Genomgång av Miljökontorets MIL.2021.3958 enligt nedan. 

 

Förslag till beslut Miljönämnden förelägger Pershagens båtklubb (föreningen) med 

organisationsnummer 802410–7462 att lämna in följande uppgifter:  

 

1. Skriftligen redogöra för om föreningen avser att fortsatt tillåta tvätt av båtbottnar målade med 

biocidfärger och/eller tillåta tvätt med kemikalier avsedda för båtbottentvätt inom 

verksamhetsområdet.  

 

Redovisning ska ske skriftligen senast den 31 mars 2022. 

 

2. Om tvätt enligt beslutspunkt 1 fortsatt kommer att tillåtas ska föreningen utreda en lämplig 

tvättanordning för båtbottnar som möjliggör att restavfall som uppstår vid båtbottentvätten 

renas och/eller omhändertas.  

 

Utredningen ska skriftligen redovisas i ett tidssatt åtgärdsförslag. Av åtgärdsförslaget ska även 

kostnadsberäkningar framgå.  

 

Om tvätt enligt beslutspunkt 1 fortsatt kommer att tillåtas ska redovisning av åtgärdsförslaget 

skriftligen ske senast den 31 mars 2022.  

  



 

 

 

 

3. Föreningen ska upprätta riktlinjer för båtbottentvätt. Av riktlinjerna ska minst följande uppgifter 

framgå:  

a. Vilka båtar som får tvättas (med/utan biocider).  

b. Vilka tvättkemikalier som får användas. Riktlinjerna ska redovisas skriftligt för miljökontoret 

senast den 31 mars 2022. 

 

 Svar är skickat till Miljökontoret att undersökning av förlängt arrende pågår för en 

finansiering av eventuell investering i spolplatta, VA till klubbstuga m.m 

 Möjlighet att ansöka om delfinansiering via LOVA som Frank undersökt kan vara en 

möjlighet. 

 Arrendefrågan är prioriterad då det är möjligheten till finansiering via banklån. Nicklas har 

löpande kontakt med Klas Wallin för att undersöka nytt arrende om 10 år.  

 Svar på eventuellt nödvändiga åtgärder behöver vara Södertälje kommun tillhanda senast 

den 31/3. 

§ 8 Verksamhetsrapportering  

§ 9 Inköp av material 

§ 10 Övriga frågor  

§ 12 Nästa styrelsemöte/Årsmöte 

§ 13 Mötets avslutande  

Vid protokollet 

Nicklas Dambrinken 

 

 


