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Syfte och mål med miljöpolicyn

Glommens Båtklubb är en ideell förening som har som syfte och mål att främja båtlivet lokalt samt att verka för
ett gott kamrat- och sjömanskap.
Klubben ska verka för goda hamnförhållanden och i möjligaste mån tillhandahålla bryggplatser och platser för
vinterförvaring.

Miljöpolicyns syfte och mål
För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och
båtlivets miljöpåverkan på mark, luft och vatten. Åtgärder ska vidtas för att minska denna belastning på miljön.
Glommens Båtklubb och dess medlemmar ska:

Sträva efter att så långt möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt
sätt i vårt båtnyttjande, framförallt genom att följa de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram
samt genom att följa gällande miljölagstiftning.
Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid
underhållsarbete på den egna båten, vid båttransport och vid omhändertagande av avfall.
Sprida information till medlemmarna om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att Glommens Båtklubbs
ambitioner och mål avseende miljöförbättring ska få genomslag.
Verka för ökad sopsortering i den utsträckning som är miljömässigt motiverad och praktiskt möjlig.
Som medlem i Glommens Båtklubb förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt tillhörande miljöregler
och avfallsplan.

Miljöregler och avfallsplan
Glommens Båtklubb

Miljöreglerna har som mål att minska medlemmarnas miljöpåverkan vid båtnyttjande och underhållsarbete.
Miljöreglerna ska följas av alla medlemmar i Glommens Båtklubb och är en del av båtklubbens miljöpolicy.

Miljöregler

Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex.
miljöanpassad tvåtaktsolja. Endast av myndigheterna godkända båtbottenfärger och andra kemikalier får
användas.

Glykol, spillolja, bensin och diesel får ej tömmas på marken eller i vattnet. Detsamma gäller även andra
miljöfarliga vätskor. Uppsamling måste ske och tömning göras på miljöstation.

Vid bortskrapning eller slipning av miljöfarlig bottenfärg ska underliggande mark täckas med presenning och
uppsamlade färgrester tas tillvara och lämnas på miljöstation.

Vid vinterförvaring av båten ska förbyggande åtgärder vidtas för att skydda marken från eventuella bränsleoch oljespill från motor och växelhus.

Avfallsplan

Allt avfall efter reparations och underhållsarbete ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas på
miljöstation.

Alla hushållssopor som uppstår vid användandet av båten kastas i båtklubbens soptunnor.

Klubbens medlemmar ska hålla rent och snyggt vid såväl uppställningsplatsen som bryggplatsen för att inte
närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner.

Tömning av toalettavfall inom svenska farvatten är förbjudet. Tömning av septiktank i fritidsbåt kan
kostnadsfritt göras vid den egna anläggningen i hamnen.

Vid tvättning av båtbotten ska klubbens spolplatta användas.

Miljöstationer
Miljöstation för farligt avfall finns vid Sandladan i Falkenberg.
Klubben har också tillgång till miljöstationen i Glommens Hamn.
Källsorterat avfall som glas, tidningar, metallförpackningar, plastförpackningar, pappersförpackningar och små
batterier kan lämnas vid källsorteringsstationen vid Långavekaskolan.

