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Nyhetsbrev juli 2020
Hoppas att alla har en härlig sommar! 

Vi vill att ni uppmärksammar de nya miljöreglerna som gäller (Se sida 2 samt bifogad bilaga). 

Glöm heller inte att utföra nattvakt för er som har båt i hamnen.  
 

Övrigt:  
COVID-19 har ännu inte lagt sig så glöm inte att tvätta händerna, håll avstånd till dina båtkamrater, 
visa hänsyn i hamn och på varvet, se till att din båt, kajak och ägodelar är uppmärkta och korrekt 
registrerade. Om du har bytt telefonnummer, mailadress eller båt regissera det hos vår medlems 
ansvarig på info@luxbk.com 
 
Lost and Found: 
Styrelsen har uppmärksammat en omärkt kajak i mastskjulet som inte registrerats till medlems 
ansvarig eller styrelsen, berörd medlem bör märka upp och kontakta oss omgående. 

 
Njut av sommaren så ses vi på sjön om inte, så ses vi på årsmötet som kommer ägas rum den 2 
september (2020-09-02).

Vänligen,       
Styrelsen 
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Vi har haft besök av Stockholms Miljöförvaltning den 29maj. 

Deras besök gäller att kontrollerar och kontrollera hur vi sköter oss gällande miljön sköter våra områden som 
vi hyr av Stockholmstad. Dom kontrollera vilket material / väskor som finns på områdena samt går igenom 
klubbens Miljöprogram & Policydokument. 
 
Några viktiga punkter att läsa: 

• Hamnsäkerhet vid Oljeutsläpp 

• Båttvätt 

Båttvätt    mera info https://tillstand.stockholm/batklubbar/ 
Vid tvätt av båten inom LuxBks områden får absolut inga rengöringsmedel som inte är 
miljövänliga användas. Bara biologiskt rengöringsmedel får användas. Mer info: 
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/tvatt--och-rengoringsmedel/kort-
om-reglerna-for-tvatt-och-rengoringsmedel 

Båtar med båtbottenfärg som innehåller biocider får inte tvättas eller spolas av inom 
LuxBks områden. 

Vi rekommendera att ta kontakt med Pampas Marina eller Helenborgs Båtklubb som har 
spolplatta för rengöring av båtbotten. 

• Bottenfärg   

• Allt är viktigt att läsa och följa  

Länk till Miljöprogram / policydokument: 
 
https://www.luxbk.com/miljoe 
 
https://0b669240-a6c6-4d3e-b245-8429aa6cb052.filesusr.com/ugd/
574740_b733adb2b646411cbad2995bf353449d.pdf 

Vänligen,       
Styrelsen
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