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Pressmeddelande den 30 november 2022 

 

Rentunder AB säljer båtbottentvätt till Nynäshamns kommun  

Rentunder AB har tecknat ett avtal med Nynäshamns kommun om att leverera en båtbottentvätt av modell 

BIGWASH 16 med placering i Nynäshamns Gästhamn. Detta blir den andra båtbottentvätten i gästhamnen för 

att ytterligare möta den ökade efterfrågan. Planerad leverans är sommaren 2023. 

 

Rentunder Holding AB:s helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har sålt en BIGWASH 16 till Nynäshamns 

kommun, där ordervärdet uppgår till ca 3 mkr.  

VD på Rentunder kommenterar: 

“Bolaget ser med glädje det växande intresset för fler anläggningar längs Östersjökusten. Det är en ökad 

efterfrågan från kommuner, båtklubbar och marinor som vill förenkla och möjliggöra för båtägare att gå mot en 

mer hållbar och miljövänlig metod för att underhålla sina båtbottnar. Nynäshamns gästhamn blir först i Sverige att 

erbjuda två båtbottentvättar till alla båtar, vilket ökar möjligheten att snabbare minska utsläpp från bottenfärger 

samt ytterligare optimera öppettiderna. Nu finns det en ökad medvetenhet globalt om att värna det marina djur- 

och växtriket i våra världshav genom att långsiktigt förbättra miljön i marina och kustnära områden. Sverige är en 

viktig pelare, nu när vi ser hur marknadsintresset öppnar upp sig för fler anläggningar både inom- och utanför 

Sverige “ 

Sedan flera år är Rentunder marknadsledande i utveckling av båtbottentvättar för motor- och segelbåtar, som 

installeras både nationellt och internationellt.  

 

För ytterligare information kontakta: 

Carina Bjerner, VD 

Carina@driveinboatwash.com 

+46 (0) 601 61 10 

 

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer anläggningar som på mekanisk väg rengör båtbottnar i 

syfte att ej behöva använda giftig båtbottenfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. 

Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på 

www.driveinboatwash.com.  

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 30 november 2022 


