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SXK och miljön
SXK är mycket aktiva beträffande frågor om miljön. Vår Miljönämnd utvärderar och testar
nya tekniker inom områden som t.ex. bottenfärg, båtbottentvättar, spolplattor, toalettavfall.
Syftet är att få miljön runt vårt båtliv så bra som möjligt utan att båtägarna ska behöva
använda obeprövade metoder som kanske inte ger den miljövinst som var meningen eller som
kanske är klumpiga eller ogenomförbara.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tömningsstationer
I Sörmlands skärgård finns det inte många tömningsställen för toalettavfall. Jag hittar bara 3
stationer i gästhamnarna Trosa, Nyköpings och Oxelösund. Det finns också en i Nävekvarn en
bit in i Bråviken. Både gästhamnarna i Trosa och i Nyköping ligger långt från leden som går
genom Sörmlands skärgård och innebär en rejäl omväg om man inte råkar ha sin båtplats där.
Och Nävekvarn är knappast inte användbar för andra än de som har sin båtplats inne i
Bråviken. Således finns det egentligen bara en enda station som ligger praktiskt till för
båtfolket som semestrar eller passerar Sörmlands skärgård!
Ett annat problem med de tömningsstationer som finns är tillgängligheten. I Trosa har
segelbåtar med ca 2 meters djupgående inte kommit in och dessutom har det ofta legat någon
större båt mer eller mindre permanentförtöjd framför pumpen. Och jag undrar hur man tänkte
i Nyköping där följande skylt funnits i flera år.

Numera har Nyköping fått en tömningsstation som är öppen alla dagar men hur tänkte
kommunen om man tror att båtägare bara ska komma på kontorstid vardagar för att tömma
toatanken!
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Sörmlandskretsen har bearbetat Nyköpings kommun i ett par år för att få fler
tömningsstationer och någon kanske är på gång. Men ytterligare en station räcker inte om man
ska få alla båtägare att tömma sina tankar på rätt sätt. Kretsen har också diskuterat
tömningsstationer med Länsstyrelsen men de vill inte ha några tömningsstationer inom de
områden där de bestämmer, varken landbaserade eller flytande. Mycket märklig inställning av
en myndighet som ska underlätta för det rörliga friluftslivet att följa de lagar som finns!
Enligt min uppfattning är torrdass vid naturhamnar mycket bra och de båtägare jag känner
använder gärna dessa om det är möjligt. Dessutom är det så att majoriteten av båtarna i vår
skärgård under semestertid inte har någon toalett alls (framförallt de mindre båtarna oavsett
om de är beboliga eller inte) och för allas skull borde fler torrdass sättas upp. I Stockholms
skärgård är Skärgårdsstiftelsen ett föredöme i denna fråga och vid många andra delar av
Sveriges kust finns många fler torrdass än vi har i Sörmland.
Vi båtägare vill ha en bättre miljö i de vatten som är så viktiga för oss men vi måste få
praktiska förutsättningar att följa lagen om förbud mot toatömning i vattnet genom fler
tömningsstationer och flera torrdass i naturhamnarna.
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