BÅTBOTTENTVÄTT
Hej alla ni med båt i Höganäs Småbåtshamn (Marina)
Nu närmar sig sommaren med stormsteg och vi har redan hört ljudet av de första som börjat fixa
med båten. När man känner sig färdig att sjösätta brukar åtminstone jag ha bottenmålningen kvar
men i år tänker jag och resten av styrelsen strunta i detta. Båtarna spolades ju efter upptagningen
och botten är jämn och fin. Hur ska den förbli detta undrar du nu, jo genom att tvätta botten tre till
fyra gånger under säsongen. Hur då undrar du nu naturligtvis, genom att lyfta och spola botten??
Nej, med hjälp av vår nya båttvätt som blir klar till midsommar!!
Tillsammans med Länsstyrelsen och Höganäs Kommun har vi investerat i en modern båtbottentvätt
och via referenser och studiebesök har vi blivit övertygade om att det fungerar väldigt bra. Därför
föreslår vi att även du struntar i att köpa bottenfärg och använder vår nya tvätt istället, vi kommer
att skicka ut en blänkare när havstulpanerna är klara att sätta sig fast på botten. När havstulpanen
satt sig och vuxit sig stor är det försent att tvätta eftersom den kalkhaltiga plattan blir kvar efter
tvätten Om man däremot tvättar inom någon vecka blir botten ren.
Det kommer att bli smidigt och lätt att angöra tvätten och det tar ca 20 minuter för en 30-35 fotos
båt att tvätta hela botten. Det kommer dessutom att finnas en högtryckstvätt att spola av drev o.d.
Vad kostar då detta? Vi kommer att ha ett medlemspris och ett pris för icke medlemmar, exakt
prissättning har vi inte beslutat om ännu, men för att så många som möjligt ska våga sig på detta ger
vi alla med båtplats i hamnen de två första tvättarna gratis och därefter under sommaren kostar det
300 kr per tvätt och då är ju bottenfärgen mer än insparad! Kravet för att få dessa fria tvättar är att
du inte bottenmålat i år. Att inte ha bottenmålat innevarande säsong är också ett krav för att få
använda tvätten. Meddela hamnmästaren när du bokar sjösättning att du inte bottenmålat, om du
ordnar sjösättning själv så meddela hamnmästaren före sjösättning.
Att inte bottenmåla är ju också en insats för miljön och det är därför som Länsstyrelsen är den störta
finansiären. Den 19/3 har vi ett föredrag som handlar om vårt kära Öresund och i samband med
detta kommer vi att informera mer om tvätten, så välkommen att boka in dig på detta, HBS bjuder
dessutom på enklare förtäring, det finns fortfarande platser kvar.
Alltså GLÖM BOTTENFÄRGEN i år!
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