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Bryr Du dig om MILJÖN?
Så här kan Du minska miljöpåverkan i hamnen och vid bryggorna:
Verksamhet:

Rätt hantering:

Miljöpåverkan:

Hushållsavfall i
båtsoporna

Plastkärl för hushållsavfall finns
vid infarten, mitt emot klubbhuset.
Lägg aldrig hushållsavfall i
sopcontainern vid blå tältet.

Hushållsavfall kan orsaka dålig lukt
och problem med skadedjur.

Tömning av
båttoaletter

Använd klubbens nya toasug vid
kranen på kajen. Tömning får
aldrig ske i Södergarnsviken!

Dålig lukt, nedsmutsade båtar och
övergödning av vårt redan förorenade
vattenområde!

Länspumpning

Har du inombordsmotor hamnar
alltid lite olja i kölsvinet! Försök
om möjligt täta läckage samt lägg
en uppsugningsmatta under
motorn (kostar nästan inget).
Allra bäst är ett slagvattenfilter
efter länspumpen, t.ex
"Wavestream" eller "BilgeClean”.

Olja i vattnet förstör miljön för såväl
växter som fiskar och fåglar!
Dessutom är det olja som ger din båt
den ”fina” svarta randen i
vattenlinjen…

Tomgångskörning
av motorer

Undvik all form av tomgångskörning!
Färden ut ur vår vik i 5 knops fart
är precis lagom uppvärmning
innan motorn utsätts för tyngre
belastning.

Luftförorening och buller. Båtmotorer
saknar än så länge varje form av
avgasrening. Tvåtaktsmotorer ger
också utsläpp av rent bränsle och olja i
vattnet. (Använd alltid biodynamiskt
nedbrytbar olja till tvåtaktare.)

Läckage från
bottenfärger

Använd giftfria färger vilket också
är ett lagkrav för båtar som
huvudsakligen används i
Östersjön. Hårda färger ger mindre
utsläpp av partiklar i övrigt.
Många båtar, framförallt mindre,
behöver inte målas alls! Tvätta i
stället båtbotten 1-3 ggr per år i
bottentvätten vid Käppala så spar
du både pengar, arbetstid och
miljön.

Påverkan av havslevande organismer.
Ansamling under tid på botten
påverkar vegetation och därmed
fiskens möjlighet till fortplantning.

Tankning av
bränsle

Tänk på brandrisken! Tanka därför
aldrig vid bryggorna utan flytta
båten till kajen. Använd en stor
tratt för att undvika spill i vattnet
och båten. Ta fram
brandsläckaren!

Diesel eller bensin i vattnet är
knappast miljövänligt… En brinnande
plastbåt är garanterat miljöfarlig!

