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Affärsidén som utmanar de giftiga
båtbottenfärgerna
– Vi är idag väl medvetna om alla miljöutmaningar vi står inför, men något som
gått många förbi är hur dåligt våra sjöar och hav mår dels på grund av
användningen av giftiga båtbottenfärger. Detta har BoteK lösningen på då de har
tagit fram ett miljövänligt alternativ till alla båtägare, berättar Klara Holmen, en
av grundarna till BoteK, som nu kvalificerats sig till Venture Cups topp 20lista.
Båtbottenfärg används på båtskrov då organismer som havstulpaner och

alger gärna växer på båtskrov, vilket medför stora problem för båtägarna. Det
finns redan idag många olika båtbottenfärger – men de allra flesta är giftiga
eller ineffektiva. BoteK har med hjälp av forskare tagit fram en substans som
kan appliceras på båtskrovet för att skapa ett ytskikt där organismerna har
svårt att fästa. På så vis förhindras påväxt av havstulpaner och alger.
Teamet bakom BoteK består av studenterna Klara Holmén och Miguel Estruch
Soler som båda läser på Chalmers i nuläget. Deras idé har blivit utvald till
Venture Cups nationella topp 20 lista och såg tävlingen som en bra chans att
få input på sin idé.
– Vi såg Venture Cup som ett perfekt sätt för oss att samla input på vår idé från
såväl experter som allmänheten, men även för att se vad den generella åsikten är
angående giftfria båtbottenfärger, säger Klara Holmén
FAKTARUTA
Idé: Botek
Team: Klara Holmén och Miguel Estruch Soler studerar båda på Chalmers
School of Entrepreneurship.
Ort: Göteborg
Här kan du läsa mer om tävlingen och ta del av alla idéer på Venture Cups
Topp 20-lista: http://www.venturecup.se/top20/

Venture Cup är tävlingen för morgondagens entreprenörer som kopplar ihop
experter från näringslivet med framtidens entreprenörer och erbjuder en
process för alla som bär på en idé. Venture Cup erbjuder inspiration,
utbildning, handledning samt möjligheten till att skapa sig ett gediget
nätverk. Venture Cup grundades 1998 på initiativ av McKinsey & Company i
samarbete med Chalmers Universitet, Göteborgs Universitet och
Innovationsbron. Venture Cup stöds av Sveriges alla stora universitet och
drivs i partnerskap med den privata och offentliga sektorn. Sedan starten
1998 har mer än 17 000 affärsidéer tävlat och cirka 30 procent av idéerna har
blivit affärer. Läs mer på www.venturecup.se
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