
ÅLBK Båtklubb - Miljöpolicy            2020 
Kära medlem - Genom ditt medlemskap i ÅLBK har du förbundit dig att känna till och följa gällande miljöpolicy med tillhörande miljöregler och ordningsföreskrifter. 

Att uppnå miljömålen innebär enkla, vardagliga handlingar som att minska avfallet och sortera det som blir kvar för återvinning, att undvika att använda kemiska produkter 
som kan skada naturen och att undvika utsläpp. Detta med respekt för natur och medmänniskor.  

Varje medlem ansvarar för hantering av sitt eget hushållsavfall, farligt avfall och toalettavfall enligt gällande lagar och regler. ÅLBK ombesörjer inget omhändertagande eller 
bortforslande av hushållsavfall eller toalettavfall. Farligt avfall hanteras till viss del inom klubben mha den sk. Miljöstugan. 

• Du som båtägare uppmanas att hålla rent och snyggt kring båten, såväl på land som i sjön. Servicebryggan finns för att underlätta arbete med båten. 
• Alla båtägare ska så långt möjligt sträva efter att använda miljövänliga alternativ, t.ex. för olja, drivmedel och glykol. Klubben rekommenderar att miljöglykol, 

propylenglykol, används. För äldre 2-takts motor rekommenderas att Alkylatbensin och TC-W3 godkänd olja används. 
• Klubbens båtar ska i första hand EJ bottenmålas. Ej miljövänlig bottenfärg (innehållandes biocider) är helt förbjuden och skall snarast tas bort från båten. Bottenfärg 

är endast tillåtet om giltigt intyg/bevis på miljövänlig bottenfärg kan visas upp för styrelsen. 
• Tvätt och spolning av botten på klubbens mark t.ex. i samband med upptagning får endast ske om bottenfärg ej finns. Finns bottenfärg måste giltigt intyg/bevis på 

miljövänlig bottenfärg visas upp för styrelsen innan tvätt får ske. Tvätt av botten kan istället ske i båtbottentvättar, vid servicebryggan med Scrubbis som finns att låna 
av klubben eller på hösten i samråd med Heleneborgs båtklubb. 

• Glykol, olja och bränsle får inte spillas på marken eller i sjön i samband med konservering eller underhåll. 
• Vid skrapning och slipning av båt ska marken under båten skyddas med t.ex. presenningar. Rester och slipdamm ska hanteras som farligt avfall. 
• Motor, drev och propeller ska vara i gott skick för att minska bränsleförbrukningen. Undvik onödig tomgångskörning! 
• Slagvatten får inte tömmas i vattnet. Använd Absorbenter t.ex. ”Kölsvinskorvar” som läggs under motor/i kölsvinet som sedan hanteras som farligt avfall. 
• Vid olyckstillbud som ger oljeläckage i sjön eller oljespill på land använd Absorbenter granulat/emulgeringsmedel eller länsar. Dessa finns i Miljöstugan. 
• Elvärme får inte lämnas påslagen i båt och elförbrukningen ska minimeras. 
• Färskvatten ska användas med förnuft och får inte lämnas rinnande. 

 
Avfallstyp Hantering 
Batterier Lämnas på ÅVC alt inköpsstället t.ex. bensinmacken i batterilådor 
Elektronik, el-material, el-kablage Lämnas på ÅVC 
Glas och metall Lämnas på ÅVC 
Grovsopor Presenning, ställnings- och pallnings-virke slängs i container på gemensam städdag. Övriga 

grovsopor lämnas på ÅVC 
Oljefilter, spillolja, bränsle, bränslefilter, lösningsmedel, 
Glykol, färgrester, färgflagor, färgburkar, penslar, 
Absorbtionsdukar, Absorbenter 

ÅLBKs Miljöstuga i passande kärl/fat eller lämnas på ÅVC 
 
OBS Trasselsuddar och trasor indränkta med linolja eller annan flyktig brandfarlig kemikalie får 
inte läggas i Miljöstugan eller blandas med annat avfall pga självantändningsrisk  

Toalettavfall Töms på närmaste tömningsstation/suganläggning. Se information hos Transportstyrelsen 
Hushållsavfall Källsorteras och tas med hem eller lämnas på ÅVC 
 
Med ÅVC avses Återvinningscentral eller annan lämplig återvinningsanläggning. Närmaste ÅVC ligger i Östberga, Enskede 
För mer information om båtmiljö se Stockholms Stads hemsida www.stockholm.se/batklubbar eller Båtmiljö hemsida www.batmiljo.se                         MVH Styrelsen 


