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Ordförande har ordet
Nu drar säsongen igång med sjösättning och våra andra aktiviteter! Klubben har 
genomfört sitt årsmöte. Två ledamöter Magnus Appelberg samt Pether Grundin 
lämnande oss efter väl förrättat värv. Två nya namn har tillkommit, Jan Palm och 
Daniel Jansson som hälsas varmt välkomna till styrelsen! Vill sända ett stort tack 
till Monica för ditt glada sätt och utmärkta arbete på vårt kansli. Lycka till med nya 
uppdrag! Passar även på att önska vår nya kanslist Sara Berlin varmt välkommen 
till oss!
Några tankar kring båtlivets framtid: Traditionerna i båtklubben, är de värda att 
bevara? Världen och samhället rör sig och båtklubbarna måste nog följa med i den 
rörelsen. Därför måste vi vara beredda att utveckla och förändra dem. Hur länge 
kommer ”bobåtar” att finnas i båtlivet? Vi går mot snabba ”dagbåtar” som tar oss 
ut till kobbar och skär för sol och bad och tillbaka hem till nyheterna på TV mm. 
Ungdomarna bedöms vara en viktig resurs som inte tas till vara. Hur engagerar 
vi dom i klubbens aktiviteter? Kanske också i styrelsearbetet. Hur skapar vi an-
svarsfulla ungdomar som vill och kan ta sig ut på våra vatten. Lägerverksamhet 
kan locka. Aktiviteter där föräldrarna kan/ska lämna som när det gäller fotboll, 
ishockey m.m. Låt barnen utmana sig själva och varandra. Se på scoutrörelsen, vad 
har dom för framgångsrecept?
Klimatfrågan: Nu kommer de eldrivna båtarna. Hur ska de laddas? Räcker den 
ström klubben har när elbåtarna ökar? Båtägarnas elbilar måste laddas när de står 
på hamnplanen och ägarna är ute på sjön. Hur gör vi med laddstolpar i hamnen/
parkeringen? Många frågor som söker svar och gör att våra medlemmar kommer 
att öka kraven. Vad kommer att ske framöver med miljökraven mm? Information, 
kommunikation, delaktighet! Utan information sker ingen kommunikation och där-
med ingen delaktighet. SBU skickar ut information, Båtförbunden skickar ut infor-
mation, styrelsen i klubben ger ut information. Vart tar den vägen? Hur når vi alla 
medlemmar? Det borde vara viktiga frågor i alla instanser. Och då är vi tillbaka vid 
starten. Hur når vi ut till alla, hur får vi medlemmarna att gå in på hemsidorna? Hur 
aktiverar vi medlemmar genom sociala medier? Även här finns fler frågor än svar.
Maskinhall: Inför vår planerade invigning till sommaren har vi nu bara våren på 
oss att färdigställa allt invändigt arbete såsom dusch, toalett, avlopp mm. Informa-
tion om maskinhallen kommer fortlöpande att läggas ut på hemsidan.
Regionalt skärgårdssamarbete: Ett möte med Hydrographica har nu genomförts 
för att gå igenom och överlämna Roslagens, Gästriklands, Hälsinglands och Väs-
ternorrlands båtförbunds inventering av lämpliga hamnar och färdvägar. Det blev 
omkring 200 stycken mellan Arholma och Höga Kusten. Flera hamnar har byggts ut 
eller planeras att byggas ut. I vårt område är det främst genom EU-projektet Smart 
Marina där gästhamnarna i Grisslehamn och Öregrund är med. Mer information 
finns på RBFs hemsida. rbf.se
Miljö: Många kommuner bedriver eller är på väg att starta miljötillsyn på båtklub-
bar. Hur kan båtklubben förbereda sig inför tillsynen och vad man behöver kunna 
redovisa. Hur sker processen om det kommer anmärkningar på miljöarbetet och 
vilka skyldigheter har båtklubben? Många frågor som vi behöver söka svar på. Vare 
sig vi äger segelbåt eller motorbåt eller annat flytetyg, måste vi tänka på att ta an-
svar för att hålla vattnet rent. Kontakta Lars Svensson (ÖBKs miljöskyddsombud) 
om du har miljöfrågor eller vill hjälpa till med miljöarbetet. På vår hemsida kan du 
ta del av vår miljöpolicy. oregrundsbatklubb.se
Nu ser vi fram mot en ny fin sommar 2020! Hör gärna av er med synpunkter och 
önskemål till styrelsen. Var informerad om vad som är på gång i klubben, håll koll 
på vår hemsida oregrundsbatklubb.se. Tänk också på att vara medlem i Sjörädd-
nings Sällskapet! RS Öregrund är en av Sjöräddningssällskapets lokala räddnings-
stationer. När larmet går lämnar de frivilliga sjöräddarna kaj inom 15 minuter, 
dygnet runt, året om.
Håkan Wahlgren
Ordförande
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Östhammar

Bilreservdelar & Tillbehör och Däckverkstad
Olja, Filter & Absorbenter    
Batterier, Färg & Kätting

Hydraulslang, Olja & Tillbehör
Skruvsortiment, Gängstång –

även i rostfritt !
Och så mycket mer, kom in till oss på  Fabriksvägen 9

Mellan Bilprovningen och COOP

10% rabatt för medlemmar i Öregrunds Båtklubb                            
Ange medlemsnummer.         

Gäller  till nästa utgåva av Ventilen , hösten 2020       
(Gäller EJ på kampanj eller redan nedsatta priser)

Slangjour dygnet runt, ring ord nr. 0173-104 25 
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ÖBK: styrelse 2020ÖBK:s styrelse 2020

Håkan Wahlgren Ola Lejman Kerstin Olsson

Maria Klippmark

Björn Pettersson

Mats Elfsberg Jan Palm

Ordförande Håkan Wahlgren 070-824 85 98
Vice ordförande Björn Pettersson 073-337 23 62
Sekreterare Ola Lejman 070-636 96 88
Vice sekreterare Maria Klippmark 070-30278 73
Ledamot Mats Elfsberg 070-588 32 99
Ledamot Anders Eriksson 070-414 05 28
Suppleant Jan Palm 070-273 15 40
Suppleant Daniel Jansson 070-619 15 90

Anders   Eriksson

Daniel Jansson

Två nya suppleanter valdes in vid årsmötet.
Janne Palm, som bor i Tierp har haft båt i 30 år. Första tiden en styrpulpetare i 
Karlholm och sedan ungefär 15 år medlem i ÖBK med nuvarande  båtplats i 
Mormorsviken i en 26 fotare.

Även  Daniel Jansson är uppvuxen i Tierp där han även nu bor med sambo, dotter och hund. Somrarna som 
ung tillbringade han i Ängskär. Köpte sin första Smuggler för 20 år sedan, men såldes när husbygge och egen 
firma startades. 
För 5 år sedan köpte han en ny Smuggler eller snarare ett skrov som började rustas. Somrarna nu tillbringar 
han vid Slada och Öregrund.
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ÖBK riktar ett stort tack till våra
annonsörer - sponsorer

Kansliaktuellt
Vi har ändrat fakturerings perioderna.
Medlemsavgift och varvsplatsavgift skickas ut i slutet 
av januari.
Båtplatsavgift och köavgifter skickas ut i slutet av 
april.
Alla inbetalningar till klubben ska göras på vårt plus-
girokonto 61 67 07-6
Det gamla bankgironumret gäller inte längre.

NYA ÖPPETTIDER FÖR KANSLIET
Från den 1 mars ändras kansliets öppettider.
Torsdagar kl. 10:00-12:00
Fredagar kl. 10:00-14:00

NY PÅ KANSLIET
Från den 5 mars är Sara Berlin vår nya kanslist.

Ska du inte sjösätta din båt i sommar, hör av dig till 
kansliet så att vi kan hyra ut din båtplats.
Du får hyra ut ett år. Glöm inte att meddela kansliet 
vid uppsägning av båt- samt varvsplats.
Och till sist, glöm inte att meddela oss eventuell 
adressändring.

Trevlig båtsommar!
Kerstin

Ny kanslist
Vi tackar Monica, för hennes korta anställning hos 
oss. Men när möjligheten plötsligt infann sig till en 
heltidstjänst inom annan verksamhet– kunde hon för-
stås inte tacka nej.

Men vi hade tur, som ganska omgående lyckades kny-
ta Sara Berlin till vår kanslitjänst. Närmast har Sara 
arbetat på ett byggföretag där hon ansvarade för eko-
nomi och administration. Tidigare har hon även arbe-
tat inom vård och omsorg. Sara bor sedan barnsben i 
Björklinge och har två utflugna barn. Sedan 5 år eta-
blerades kontakten med Öregrund, då hennes särbo är 
bosatt på orten. På fritiden tycker hon om att resa och 
motionera vilket hon gladeligen gör tillsammans med 
både familj och vänner. Naturligtvis får även hunden 
Theo följa med på många galna upptåg.

Vi hälsar Sara välkommen till navet i vår verksamhet 
och hoppas hon kommer att trivas och önskar henne 
lycka till.

ÖBK riktar ett stort tack till våra annonsörer – sponsorer 
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Årsmötet 2019
Årsmötet, som genomfördes i Societetshuset den 23 november samlade cirka 35 medlemmar.
Det inleddes med ett litet strul med OH-projektorn. Men det fixades elegant av årsmötessekreterare My. Däref-
ter kunde Ulf Bergström lite försenat påbörja sitt fördrag om fisk och fiske i vårt närområde. Ulf är forskare vid 
Kustlaboratoriet i Öregrund och var inbjuden att hålla ett föredrag om hur det komplicerade undervattenslivet 
påverkar fisk och fiskbeståndet i området. Kanske ävenledes med konstgjorda lekplatser i Mormorsviken efter 
julen.
Då vår ordförande Håkan var sjuk inledde vår vice ordförande Björn Pettersson årsmötet genom att överlämna 
den tillfälligt försvunna ordförandeklubban till dagens valda årsmötesordförande Rolf Arvidsson. My Laurell 
valdes till att sätta allt på pränt.
Två motioner behandlades. Att öppna ytterligare en dusch och toa i servicehuset avslogs av årsmötet med liten 
majoritet, medan en lokal fartbegränsning på 3 knop i Mormorsviken tillstyrktes.
Två nya medlemmar valdes in som suppleanter, nämligen Janne Palm och Daniel Janson. Båda från Tierp.
I övrigt genomfördes årsmötet utan särskilda händelser. Valberedningens förslag godtogs och under punkt 18 
blev det applåder, när Sakarias Petersson valdes att ingå i valberedningen.
Inga prisutdelningar genomfördes. Men vi hälsade en ny medarbetare, Monica Ek välkommen som kanslist.
Magnus Apelberg fick blommor, när han i och med detta årsmöte lämnade ett långvarigt styrelsearbete.
Protokollet från årsmötet finns att läsa på vår hemsida (oregrundsbatnytt.se) eller vid besök i vårt kansli.
Andres Haas
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Service - Reparationer – Webbshop – Sjömack - Vinterförvaring 

VÄLKOMMEN TILL
ÖREGRUNDS BÅTVARV

Fyrskeppsvägen 37. Tel 0173-30423
info@oregrundsbatvarv.se
www.oregrundsbatvarv.se
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Hamnansvarig har ordet
Båtmässan har stängt i förtid pga ett elakt Coronavirus som kan komma att påverka oss alla framöver.
Vad är på gång i sommar:
– Färdigställande av maskinhallen.
– Allmänt underhåll av bryggor, mark och byggnader.
– Fortsatt underhåll av servicehuset.
– Montage av grill och bänkar på holmen i den nya hamnen.
– Besiktning/inventering av all el på Katrinörarna.
– Byte/underhåll av bryggor på Klubbholmen.
Håll koll på hemsidan där lägger vi fortlöpande ut arbeten som vi behöver hjälp med.
Allmänt:
Om du inte nyttjar din båtplats under säsongen eller är borta från din plats i mer än två veckor i följd, är DU 
skyldig att anmäla din frånvaro till kansliet. Syftet är att klubben ska kunna utnyttja platsen till andra behö-
vande medlemmar utan egen plats. Det är absolut förbjudet för platsinnehavaren att själv hyra ut eller låna ut 
i andrahand!
El på bryggorna får användas till laddning av batterier, tillfälliga reparationer mm, dock inte till långvarig 
användning.
Utredning pågår avseende laddning av elbilar/båtar och är tillsvidare inte tillåtet. Styrelsen återkommer med 
information och beslut i frågan.
Det är absolut förbjudet att lämna båten på platsen för båtmajan! Eller att använda platsen för annat ändamål.
Se även vår hamnordning på hemsidan, kansliet, eller på informationstavlor.
Har du nu märkt dina saker med namn och medlemsnummer? Om inte så är det hög tid! Alla jollar mm. som du 
förvarar inom hamn/varvsområde ska vara märkta med ägarens namn och medlemsnummer. Klart senast 2020-
05-31 om ni inte vill få det flyttat. Om du har förhinder måste du ringa kansliet och meddela!
Var alltid noga med att anmäla aktuella adresser, telefon och mailadresser samt aktuella båtuppgifter till Sara på 
kansliet med tanke på våra utskick m.m. Om du har frågor om båtplatser kontaktar du Birgitta 0705- 45 02 62
Avfall:
Enbart avfall från medlemsbåt får lämnas i klubbens mottagningsstation. Observera att det endast är sådant 
avfall som kärlen är avsedda för som får lämnas. Övrigt avfall får medlem själv ansvara för att det blir omhän-
dertaget på rätt sätt. Det är absolut förbjudet att använda ÖBK:s sopkärl till miljöfarligt avfall glykol, spillolja, 
färger, kemikalier, emballage, batterier mm. Avfall får absolut inte ställas vid sidan av kärl. Som ÖBK-medlem 
har du ansvar för att de miljöregler som ÖBK fastställt efterlevs.
Hamnordning:
Följ vår hamnordning som finns på klubbens anslagstavlor i hamnarna eller på vår hemsida.
Om du undrar över något eller upptäcker fel och brister så är du alltid välkommen att ringa undertecknad eller 
vår expedition.
Hemsidan:
På vår hemsida, www.oregrundsbatklubb.se finns alltid ”senaste nytt” och övrig information om Öregrunds 
Båtklubb. Kom gärna med idéer/synpunkter om hamnen, klubben!

Nu är båtmotortjuvar i farten igen! Var därför extra observanta på okända fordon och 
människor i områden där båtar finns. Meddela polisen om ni ser något som ni reagerar 
på och håll uppe uppmärksamheten och meddela Polisen eventuella iakttagelser.
Telefon: 114 14 eller akuta ärenden 112

Glöm inte flytvästen – och ta på den rätt. Bada gärna med västen och kontrollera hur den fungerar på 
just dig!
Önskar er alla en fin och skön båtsommar 2020!
Håkan Wahlgren
Hamnchef
Tel: 0173-311 60, 0708-24 85 98
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I Öregrund 150 km från Stockholm tillverkar vi vårt breda modellprogram av alumini-
umbåtar. Båtarna tillverkas här i sin helhet, från plåt till färdig båt. 

Märkesverkstad för Suzuki och Honda utombordare. 

 

Arronet teknik AB 
Varvsvägen 2 
742 43 Öregrund 
0173-465 90  www.arronet.se 

IItt´́ss  tthhee  ssoouunndd  ooff  ssiilleennccee  

  

AArrrroonneett  AAlluummiinniiuummbbååttaarr  
  

          MMaaddee  iinn  ÖÖrreeggrruunndd  
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Information från Ungdoms- och segelbåtssektionen
SEKTIONENS VERKSAMHET UNDER VÅREN
Efter årsmötet 2019 har sektionen arbetat med att förbereda för en nystart av verksamheten. Detta i syfte att 
kunna erbjuda seglingsaktiviteter för barn och ungdomar bland annat genom seglarskola. Målet för detta verk-
samhetsår är bland annat att:
•  Införskaffa flera Optimister och en enklare följebåt
• Rekrytera ungdomsledare.
• Ungdomsledare genomför SSF:s ledarutbildning nivå grön (första delnivån av Svenska seglarförbundets 

tränar trappstege, innebär att ledarna både genomgått teori och praktik i syfte att lära ut segling generellt och 
som kappsegling)

• Genomföra seglarskola

SEGLARSKOLA
Arbetet med att förbereda för en seglarskola har nu kommit så långt att vi ser att det nu finns goda förutsättning-
ar för att vi ska kunna genomföra en seglarskola under sommaren 2020. Troligtvis kommer den att arrangeras 
under början av sommarlovet. Seglarskolan kommer att inriktas på barn och unga mellan 7 till 14 år.
Vi i sektionen skulle därför vilja att intresserade av detta skickar in intresseanmälningar. I anmälan anges 
barnets/barnens ålder och kontaktuppgifter till målsman.Intresseanmälan är inte bindande. Anmälan mailas till 
obksegling@gmail.com
Vi hoppas på att många tar chansen till detta då segling i denna form är ett perfekt sätt att börja få en vana av 
att vara på sjön. Erfarenheten av att själv lära sig hantera en båt är även något som väsentligt ökar säkerheten 
när barnen vistas på sjön.

KLUBBMÄSTERSKAP
Sektionen avser i år att genomföra ett öppet KM i segling. KM:et kommer att hållas lördagen den 29:e augusti 
utanför Öregrunds hamn. Mer information om evengamenget kommer att publiceras på ÖBK:s hemsida.
Medlemmar som vill vara med och arrangera KM kan anmäla sitt intresse via obksegling@gmail.com eller via 
ÖBK kansliet.

ARBETSKVÄLL MED UNGDOMS- OCH SEGELBÅTSSEKTIONEN
Onsdagen den 6:e maj kl 17:00 inbjuder sektionen till en arbetskväll med att vårrusta sektionens båtar. Infor-
mation om sektionens kommande verksamhet kommer även att hållas. Någon form av förtäring kommer att 
erbjudas. Ingen föranmälan krävs men föranmälan till sektionens mail obksegling@gmail.com uppskattas.

Vänliga Seglarhälsningar
Peter Loboda
Sakarias Petersson
Ola Lejman
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Sjösättningsdagar 2020
Pärm för bokning finns i ”Värmestugan” vid varvet.
Ingen bokning kan ske via kansliet i år.
För sjösättning den 1 april, kan du även boka direkt 
hos Lennart Herdin 070-3364811.
Båtägare skall anmäla ankomst till varvspersonal se-
nast 2 timmar före bokad tid.
2 personer skall deltaga.
Ev. återbud, måste anmälas till varvet på sjösättnings-
dagens morgon på tel. 076-1074892. Endast då är te-
lefonen i bruk.
På onsdagar sjösätter vi endast båtar från vagn. Kont-
rollera din/kärra/vagn enligt självkontrollen (se Hem-
sidan - VARVET).

SJÖSÄTTNINGSDAGAR/TIDER
Lördagar start kl 08.00.
Onsdagar start kl 17:00 om inte annat anges.
Onsdag 01 april 10.00-15.00
Onsdag 15 april
Onsdag 29 april
Lördag 09 maj
Onsdag 13 maj
Lördag 16 maj
Onsdag 20 maj
Onsdag 27 maj 15.00-19.00
Lördag 30 maj
Onsdag 03 juni 15.00 – 19.00
OBS tillägg på 200 kr. vid lyft av båt med påmonterad 
mast.

VARVSPERSONAL
Hans Juhlin, varvsmästare 070-5703677
Kent Herdin 070-6793283
Lennart Herdin 070-3364811
Perra Sundberg 070-5618956
Torsten Molarin 070-6992236
Mats Elfsberg 070-5883299
Jan Söderström 070-5819013
Jan Öberg 070-5559840

Torrsättningsdagar 2020
Pärm för bokning finns i värmestugan vid varvet.
För upptagning onsdagen den 21 oktober 2010 kan du 
även boka direkt hos Lennart Herdin 070-3364811.
Båtägare skall anmäla ankomst till varvspersonal se-
nast 2 timmar före bokad tid.
2 personer skall deltaga.
Ev. återbud måste anmälas till varvet på torrsättnings-
dagens morgon på tel. 076-1074892, endast då är te-
lefonen i bruk.
På onsdagar torrsätter vi endast båtar på vagn. Glöm 
inte att kontrollera din/kärra/vagn enligt självkontrol-
len i god tid före upptagningen (se Hemsidan - VAR-
VET).

TORRSÄTTNINGSDAGAR/TIDER
Lördagar och söndagar startar vi kl 08.00.
På onsdagar kl 17.00 - om inte annat anges.
Onsdag 09 sept. 15.00-18.00
Lördag 12 sept.
Onsdag 16 sept. 15.00-18.00
Lördag 19 sept.
Lördag 26 sept.
Söndag 27 sept.
Lördag 03 okt.
Lördag 10 okt.
Onsdag 21 okt. 10.00-15.00
OBS tillägg på 200 kr. vid lyft av båt med påmonterad 
mast.
Den 21 oktober är sista torrsättningsdagen för i år. 
Annan/separat tid, kan bokas i samråd med persona-
len under normal upptagningstid.
Separat lyft kostar 1000 kr.
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Varvsinformation
Ingen container på varvet till årets sjösättning.
Tyvärr har det tidigare år slängts miljöfarliga produk-
ter som färg, batterier och oljeprodukter i vår contai-
ner vid varvet och de regler som kommunen ställer på 
vad som får slängas har inte följts.
F o m i år måste alla ta hand om sitt eget avfall och ta 
med det till sin hemkommuns avfalls- återvinnings-
stationer- rätt sorterat.

Ingen bokning för sjösättning per telefon.
Alla som anmäler sig till sjösättning måste reservera 
detta i bokningspärmen, som alltid kommer att finnas 
som tidigare, i värmestugan. Det går alltså inte längre 
att ringa till expeditionen och boka.

Städning av varvet
Boka onsdagen den 10 juni kl. 18:00 till vårens städ-
ning på varvet. Har du släpkärra till bilen, så ta med 
den. Den kan komma till användning.

Slyröjning av varvet
Lördagen den 5 september kl. 10:00 är det slyröjning 
på varvet. Har du släpkärra till bilen, så ta med den. 
Den kan komma till användning.
Varvschefen

Visa att du är medlem

Visa att du är medlem i ÖBK. 
På kansliet kan du köpa 

 

 
                                Mössa 

 
                               Vimpel 

 
          Nål            Kavajmärke 
 

   
                Dekal 
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Arbetsplikten
Medlem som blir kallad är skyldig att inställa sig 
för tilldelat uppdrag. Uppgifterna omfattar bl.a. un-
derhåll för markyta, byggnader, bryggor, sjösättning 
och städning. Vi efterlyser även medlemmar med er-
farenhet av bygg, el, vvs, m.m. för underhåll av våra 
anläggningar. Det är viktigt för oss i vår ideella fören-
ing att hitta rätta kompetenser som kan ställa upp och 
hjälpa till inom vår verksamhets alla områden.

Kontakta Jan Palm, 070-274 15 40, (ansvarig för vår 
arbetsplikt) om du undrar över något.

Håkan Wahlgren
Hamnchef
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MILJÖPOLICY
Öregrunds Båtklubb
Syfte och mål med miljöpolicyn

För att skapa förutsättningar för en långsiktig och lyckosam verksamhet skall hänsyn tas till klubbens och båt-
livets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning 
på miljön.

Öregrunds båtklubb och dess medlemmar skall:
• Verka för att sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att ÖBK:s ambitioner och 

mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.
• Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av ÖBK:s verksamhet genom att agera på 

ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande. Detta sker genom att följa de miljöregler och den avfallsplan som 
klubben tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning.

• Använda de mest miljövänliga alternativen och produkter som godkänts av myndigheter avseende under-
hållsarbeten på den egna båten, vid båtfärd (drivmedel) samt vid omhändertagande av avfall.

Som medlem i Öregrunds Båtklubb förbinder man sig att följa denna miljöpolicy.

ÖBK:s miljöpolicy skall granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.

Styrelsen

Av Kemikalieinspektionen godkända båtbottenfärger som 
innehåller biocider, och får användas på ostkusten 2020
Aqualine VK Spray 5029 Koppartiocyanat 18,7 vikt-% 2020-12-31
Trilux Propeller 5009 Koppartiocyanat 8,48 vikt-% 2021-06-26
Cruiser One 5001 Koppar(I)oxid 8,5 vikt-% 2021-06-23 Sp
Fabi One 5001 Koppar(I)oxid 8,5 vikt-% 2021-06-23 Sp
Antifouling 5001 Koppar(I)oxid 8,5 vikt-% 2021-06-23 Sp
Mille Light Copper 5039 Koppar(I)oxid 6,1 vikt-% 2020-12-31 Sp
NonStop EC 4821 Koppar(I)oxid 7,0 vikt-% 2020-12-31 Sp
SeaSea Antifouling
Copper Plus 5001 Koppar(I)oxid 8,5 vikt-% 2021-06-23 Sp
Biltema Antifouling BS 5149 Koppar(I)oxid 7,5 vikt-% 2023-09-11 Sp
Trilux Hard Antifouling 4815 Koppartiocyanat 13,0 vikt-% 2020-12-31 Hd
Hard Racing Copper 5148 Koppartiocyanat 11,5 vikt-% 2023-09-11 Hd
ANTIFOULING Baltic 5398 Koppar(I)oxid 6,11 vikt-% 2027-12-18
Hempel's Mille NCT 7173B 5396 Koppar(I)oxid 6,11 vikt-% 2027-12-18
HEMPEL'S MILLE NCT 7173C Koppar(I)oxid 9,87 vikt-% 2027-12-18
Rafaello Baltic 5149 Koppar(I)oxid 7,5 vikt-%



Tidningsproduktion: Redaktionskommittén – ÖBK och Tierps Tryckeri AB. Tryckt hos Tierps Tryckeri AB. 


