
Till båtklubbarnas medlemmar och båtägare

av toalettavfall från fritidsbåtar

  

LOVA-Leaderprojektet ”Miljöbåtstationer i Kalmar och på Öland” bjuder in till en

att släppa ut 
  

Den 16 april kl. 18.00

  

Vi bjuder på kaffe och fralla och tar bland annat upp frågorna:

• Varför införs förbudet?
• Varför ska man inte släppa ut avfallet i havet?

Linnéuniversitetet, ger svar.
• Hur kan man bygga om sin båt? 

Bil och Marin finns på plats.
• Är det svårt att tömma sin hålltank? 
• Vilka tömningsstationer finns i Kalmar län? 

samordnare Anna Carnelius berättar.
  

  

För mer information kontakta projektledare Kristin Bertilius, telefon: 0485
kristin.bertilius@borgholm.se 

  

  

  

LOVA: 
LOkala VAttenvårdsprojekt är statliga medel som kan medfinansiera åtgärder eller planering av åtgärder med 50%. Åtgärderna 
måste minska halterna kväve och fosfor till Östersjön. Föreningar och kommuner kan söka enskilt eller tillsammans.

  

Leader:  
Leadermetoden är ett sätt att påverka den lokala utvecklingen. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala 
förutsättningar. Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening som betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk 
utveckling på landsbygden". Leader KalmarÖla
offensiv samhällsutveckling inom Borgholms, Kalmar och Mörbylånga kommuner genom bl.a. LEADER

 

Till båtklubbarnas medlemmar och båtägare
  

Stopp för utsläpp 

av toalettavfall från fritidsbåtar
  

Leaderprojektet ”Miljöbåtstationer i Kalmar och på Öland” bjuder in till en
kommande förbudet  

att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i svenska farvatten.

Den 16 april kl. 18.00-20.00 i segelklubben Kaparnas klubblokal, 
Svensknabben, Kalmar. 

Vi bjuder på kaffe och fralla och tar bland annat upp frågorna:
  

rs förbudet? Transportstyrelsens konsekvensutredning presenteras.
Varför ska man inte släppa ut avfallet i havet? Jonas Nilsson, forskare från 
Linnéuniversitetet, ger svar.  
Hur kan man bygga om sin båt? Representanter från bland annat Ekenäs varv och Öla
Bil och Marin finns på plats.  
Är det svårt att tömma sin hålltank? Vana båtägare ger sin syn på saken.
Vilka tömningsstationer finns i Kalmar län? Kalmarsundskommissionens LOVA
samordnare Anna Carnelius berättar. 

Varmt välkomna! 

on kontakta projektledare Kristin Bertilius, telefon: 0485-884 80 eller e

  

  

  

  

  

är statliga medel som kan medfinansiera åtgärder eller planering av åtgärder med 50%. Åtgärderna 
måste minska halterna kväve och fosfor till Östersjön. Föreningar och kommuner kan söka enskilt eller tillsammans.

erka den lokala utvecklingen. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala 
förutsättningar. Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening som betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk 
utveckling på landsbygden". Leader KalmarÖlands ändamål är att vara en intresseorganisation med syfte att verka för en 
offensiv samhällsutveckling inom Borgholms, Kalmar och Mörbylånga kommuner genom bl.a. LEADER-

  

Till båtklubbarnas medlemmar och båtägare 

av toalettavfall från fritidsbåtar 

Leaderprojektet ”Miljöbåtstationer i Kalmar och på Öland” bjuder in till en kväll om det 

toalettavfall från fritidsbåtar i svenska farvatten. 

20.00 i segelklubben Kaparnas klubblokal, 

Vi bjuder på kaffe och fralla och tar bland annat upp frågorna: 

Transportstyrelsens konsekvensutredning presenteras.  
Jonas Nilsson, forskare från 

Representanter från bland annat Ekenäs varv och Ölands 

Vana båtägare ger sin syn på saken.  
Kalmarsundskommissionens LOVA-

80 eller e-post: 

  

  

  

  

  

  

är statliga medel som kan medfinansiera åtgärder eller planering av åtgärder med 50%. Åtgärderna 
måste minska halterna kväve och fosfor till Östersjön. Föreningar och kommuner kan söka enskilt eller tillsammans. 

erka den lokala utvecklingen. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala 
förutsättningar. Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening som betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk 

nds ändamål är att vara en intresseorganisation med syfte att verka för en 
-verksamhet. 


