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Svar från 3 grupper

Godkänner svarSAMMANFATTNING ENSKILDA SVAR

Svar gäller följande område
3 svar

Ställer ni er bakom resonemanget?
3 svar

Kemikaliehantering och
båtbottenfärger
Bättre att förebygga än att städa
Miljöarbetet sker i klubbarna

33,3%

33,3%

33,3%

Ja
Nej

100%

Miljö

FRÅGOR SVAR 3
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Motivera svaret ovan.
Område Blå, Röd, Gul

Blå: Vi vill värna om miljö och tar det som något självklart.

Röd: Vi har tolkat lika

Gul: Lokala och individuella båtlivsspeci ka behov bör det tas hänsyn till.

Vilka konsekvenser skulle det få för era klubbar?
Område Blå, Röd, Gul

Blå: Ökande kostnader för hamnen i samband med bl.a tömning.

Röd: Tydliggörande klubbarnas miljöpolicy, i vissa fall sköter kommunen allt

Gul: Hann inte med detta.

Vilka förutsättningar har ni för att bedriva ovanstående miljöarbete?
Områd Blå Röd G lOmråde Blå, Röd, Gul

Blå:  Olika förutsättningar från klubb till klubb beroende på hur mycket kommunen kan hjälpa till och klubbens 
         ekonomiska resurser.

Röd:  I en del klubbar (små)inga, andra goda resurser

Gul: FBK-bygger om hela hamnen, goda möjligheter, enkelhet, korta transporter, rimlig kostnad. Lomma-  
kommunen tar stor kostnad, kran och spolplatta avgörande för att det ska fungera. Behöver utbilda många 
kranförare. Använd inte mobilkran pga hängande last. Viktigt att samarbeta mellan klubbar för att få en helhet. 
Långsiktig planering efterlyses.

Vilket ansvar har klubbarna/Skånes Båtförbund/Svenska Båtunionen?
Område Blå, Röd, Gul

Blå: Det variera för klubbarna beroende på vem som driver hamnen. På klubb/hamnnivå gäller det att man sätter 
upp enklare checklistor och ha koll på att det följs utifrån gällande föreskrifter/lagar. Enskild båtägare ansvarar för 
att följa det som hamnen/klubben rekommenderar. 
SkBf och SBU ansvarar för att driva miljöfrågor på regional och riksnivå. Där man ser både till miljö och till 
rimligheten för en enskild båtklubb/medlem. 

Röd: Ansvaret upplevs ha förändrats, varje klubb måste ta reda på vad som gäller i i respektive fall.

Gul: Lättare för stora klubbar att arbeta med detta. Hänsyn till lokala förhållanden måste tas.
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Vilken typ av stöd skulle ni behöva från stödorganisationerna (SkBf/SBU)?
Område Blå, Röd, Gul

Blå: Rådgivning i enskilda frågor/ärende 
       Lobbying på alla nivåer (från en kommun, genom SKL till riksnivå)      
       Ekonomisk stöd 

Röd: Skbf kartlägga klubbarnas behov, informationsmaterial

Gul: Stöd i det ekonomiska, kontakt med kommuner för att de ska ställa sig bakom arbetet. Information om vad 
som gäller, tydlighet, juridik. Coacher måste synas och lägga upp besök.

Sammanfattning från diskussioner på Förbundsrådet 2017:

Stöd:
- efterlyser hjälp med att tolka texter
- samsyn
- skapa check-listor
- skapa incitament för att stödja arbetet med miljön

Klubbansvar:
- informationsspridning (glöm inte den enskilda klubbmedlemmen)
- juridiskt ansvar kan finnas i vissa klubbar
- håll koll på stadgarna

Övrigt:
- detaljplan för mark (uppställningsplatser mm)
- samarbete mellan klubbar för att ta del av goda exempel


