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DEN 3 DECEMBER, på Båtdagen, 
skulle Jan Blomqvist ha uppvaktats 
och tilldelats MBF:s Förtjänstteck-
en för de insatser han gjort för att 
främja båtlivet i Mälaren. På grund 
av corona och 
restriktioner 
ställs mötet 
in och han 
kommer att få 
utmärkelsen 
på annat sätt.

Jan har sedan unga år alltid ställt 
upp med ideellt arbete. Han är aktiv 
medlem i BK Wega och Båtsällskapet 
Lögarängen BSL med flertal uppdrag. 
Började 1993 med att vara Jolle-
ansvarig på BSL. Jan har även varit 
aktiv i MBF med ett antal uppdrag 
och varit hjälpsam och kamratlig.  
Josef Marosan, Medlem i båtklubben 
BSL och suppleant i MBF

BILDÄCK, DAMMSUGARE, 
batterier, båttoalett, 
ankare, solstolar och 

mängder av andra föremål möt-
te dagens ljus när åtta dykare 
från föreningen Rena Mälaren 
hjälpte Bosö Båtklubb att rensa 
bottnarna runt deras bryggor i 
Södergarnsviken. Man riktigt 
kunde föreställa sig de kvävda 
svordomarna som hörts när 
något for i sjön. 

– Det här ligger helt i linje med 
vårt miljötänk, berättar Carl- 
Michael Eklund, båtklubbens 

BÅTLIVS E-TIDNING ÄR en smart 
lösning för dig som vill kunna 
läsa tidningen var du vill: i dator, i 
mobil eller i en padda.

Båtlivs hemsida är alltid upp-
daterad med senaste nytt inom 
båtvärlden. Där finns också en 
länk till vår praktiska E-tidning.

E-tidningen är enkel att blädd-
ra i och att läsa. Du kan ladda ner 
enskilda sidor eller hela tidningen.

Om du bara vill läsa E-tid-
ningen i fortsättningen så tar du 
kontakt med din båtklubb för att 
avregistrera papperstidningen via 
klubbens register.

www.batliv.se

Bottenstädning hos Bosö Båtklubb
Fredrik Johansson, initiativtagare  
till Rena Mälaren.En del av det skräp som plockades upp.

ledare för projektet. 
– Klubben har legat här i viken 

sedan 1974 så det är klart att ett 
och annat har hamnat på botten. 
Men nu hoppas vi kunna ta upp 
så mycket som det går och att 
sjöbotten blir så pass rensad som 
möjligt. Den här aktiviteten visar 
ju också medlemmarna att klub-
ben verkligen är mån om miljön 
och att saker inte ska dumpas 
i sjön. Förresten är vi nog den 
enda båtklubben i Sverige med 
egen båtbottentvätt.

Projektet Rena Mälaren star-

tades 2018 av Fredrik Johansson 
och har idag över 50 volontärer 
såväl under som över vattenytan. 

RENA MÄLAREN UTFÖR minst en 
städning i veckan och har hittills 
bärgat över 14 ton blybatterier, 
489 elsparkcyklar, 1 bil, 1 MC och 
ytterligare drygt 40 ton av övrigt 
skräp. Den ideella föreningen 
drivs helt av gåvor som går åt  
för att bekosta säkerhetsutrust-
ning och annat som krävs för 
verksamheten.
Bengt Anderhagen Carl-Michael Eklund, projektledare.

Trotjänare i Mälarens BF

Läs Båtliv som E-tidning!
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