MILJÖPOLICY
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Syfte och mål:
Räppe Båtklubb är en ideell förening som har som syfte och mål att främja
båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. För en
hållbar utveckling av verksamheten måste hänsyn tas till miljöpåverkan varför
åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön.
Medlemmarna i Räppe Båtklubb ska:
• Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår
verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande,
framför allt 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 underhållsarbeten på den
egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av
avfall.
• Sprida information om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att RB:s
ambitioner och mål avseende miljöförbättring ska få genomslag.
• Verka för ökad sopsortering i utsträckning som är miljömässigt
motiverad.
• Som medlem i Räppe Båtklubb förbinder man sig att följa denna
miljöpolicy samt tillhörande miljöregler.

Miljöregler och avfallsplan:
Miljöreglerna har som mål att minska medlemmarnas miljöpåverkan vid
båtnyttjande och underhållsarbeten.
Miljöreglerna ska följas av alla medlemmar i Räppe Båtklubb!

Miljöregler
• Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det
mest miljövänliga alternativet, t.e.x. miljöanpassad tvåtaktsolja. Endast
båtbottenfärger Tillåtna på Ostkusten får användas.
• Överväg användande av biocidfri bottenfärg eller borsttvätt av skrovet
istället för användande av biocidfärger. Klubben tillhandahåller
högtryckstvätt kostnadsfritt för medlemmar.
• Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i
vattnet! Medlemmen ansvarar för att uppsamling sker och tömning görs
på miljömässigt riktigt sätt enligt gällande regler för Växjö kommun. För
info om närmaste återvinningsstation se:
https://www.vaxjo.se/sidor/bygga-och-bo/avfall-ochatervinning/lamna-ditt-avfall/atervinningscentraler.html .
• Vid bortskrapning av bottenfärg ska underliggande mark skyddas med
presenning och uppsamlade färgrester tas till vara och lämnas in som
miljöfarligt avfall på miljöstation, se punkt ovan.
• Vid slipning av biocidfärg ska stoftavskiljare med filter avsett för
ändamålet användas.
• Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda
marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.

Avfallsplan
• Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive
medlem/båtägare källsorteras och lämnas på miljöstation, se ovan.
• Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten kastas i
egen soptunna hemma.
• Klubbens medlemmar ska hålla snyggt och rent vid såväl uppställningssamt bryggplats för att inte närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner.
• Tömning av toalettavfall inom svenska farvattnet är förbjudet! Använd
sugtömning på mottagningsstation – genom utbyte i Helgasjön hänvisas
till HSS vid Evedal.
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