NY MILJÖSATSNING MED BÅTBOTTENTVÄTT

https://youtu.be/YEpvpKPPYCI
Ny miljösatsning för året är en båtbottentvätt som monterades under hösten 2020 och kommer att få sitt första riktiga
driftår under 2021. Båtbottentvätten gör det möjligt för båtägare att hålla sina båtbottnar rena och inte använda
bottenfärger för att därmed medverka till att Mälarens vatten håller en bra kvalitet med en levande bottenfauna.
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BEMANNING AV BÅTBOTTENTVÄTT

Årsmötesbeslut

• Varje medlemsklubb utser en person att bemanna båtbottentvätten.
• Namn meddelas styrelsen i UVF senast 5 maj 2021
• Styrelsen erhåller mandat att fastställa slutgiltiga avgifter för båtbottentvätten
• Dessa 7 personer utgör grunden för bemanning av båtbottentvätten
• Ytterligare frivilliga får delta i bemanningen, men först efter genomgången utbildning
• Planerad utbildning sker i maj med planerad prov-driftsättning av tvätten i juni.
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INFORMATION OM ARBETET MED BÅTBOTTENTVÄTTEN
Enligt beslut på årsmötet i UVF den 22 april behöver varje medlemsklubb i UVF utse en person som
kan vara med och bemanna båtbottentvätten i sommar/höst. Hans Wennerström kommer vara
sammankallande i arbetsgruppen och nedan bifogas lite mer information från Hans om planerna.
• Vi kommer att bemanna den 2-3 gånger per vecka. Vilka dagar det blir är ännu inte bestämt. Det
skall gruppen komma överens om. Tanken är att vi skall komma igång i början på juni månad.
Under juli kommer det troligen inte bli så många tvättdagar på grund av semester. Troligen
kommer det bli mest tvättdagar i augusti och september.
• Arbetsgruppen kommer att få utbildning på hur tvätten fungerar i maj månad.
• Det kommer alltid att vara två som bemannar tvätten. Detta för att alla skall känna sig trygga.
• En ersättning per tvätt kommer att utbetalas för de som deltar i bemanningen.
• Arbetsgruppen kommer träffas första gången i maj för att planera och göra ett körschema.
• För mer information och frågor, kontakta Hans Wennerström
070-6224987, hans.wennerstrom@icloud.com
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