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Miljöplan för Talluddens Båtsällskap, TBS, Lidingö
Version 1 upprättad den 8 juni 2011
Verksamhets- Talluddens Båtsällskap
utövare:
Box 3096
181 03 Lidingö
Telefon 08-766 42 99
e-post: tbs@tbs.st
Kontaktpersoner:

Philippe Tamwelius, ordf.
Tel.: 073-347 95 14
e-post: philippe.tamwelius@gmail.com

Orgnr: 813600-3376
Besöksadress: Småbåtsvägen
181 63 Lidingö

Lars Bjöhle, miljöansvarig
Tel.: 070-218 39 93
e-post: lars@bjohle.se

Sällskapets verksamhet ska bedrivas miljömedvetet. Ansvaret för detta ligger både på Sällskapets
styrelse och på Sällskapets medlemmar. Sällskapets inriktning för miljöarbete ska bedrivas i linje
med Lidingö stads och Lidingö Båtförbunds allmänna inriktning för miljöfrågor.
Miljöplanen ska utgöra en grund för inriktningen av Sällskapets miljöarbete. Planen avser i första
hand grundläggande information om miljöfrågor med avseende på den verksamhet som bedrivs
inom Sällskapets område.
Miljöplanen har flera uppgifter:
• att vägleda styrelsen i sitt arbete,
• att fungera som guide för miljöarbetet inom Sällskapet,
• att öka medlemmarnas miljömedvetenhet,
• att identifiera verksamhet som kan ha negativ inverkan på miljön,
• att ställa upp grundläggande regler om hantering av frågor av betydelse för miljön för
verksamheten i båthamnen som kan medföra miljörisker och
• att informera klubbens medlemmar och hamngäster om regler för miljöhantering.
Miljöplanen omfattar två dokument:
1. Miljödokumentet som är en mera utförlig beskrivning av miljörelaterade frågor.
2. Miljöregler för Talluddens Båtsällskap som är en kort sammanfattning i punktform.
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MILJÖDOKUMENTET
MÅL
•
•

Verksamheten ska bedrivas med inriktning på att minimera negativ miljöpåverkan.
Verksamheten ska bedrivas med beaktande av tillämpliga regler inom miljöområdet.

ÖVERGRIPANDE PLAN FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN
•
•
•

•
•
•

•

Miljöplanen ska göras väl känd för båtklubbens medlemmar och gäster genom anslag i
båthamnen, på klubbens hemsida och genom utskick till medlemmarna.
Medlemmarna är skyldiga att ta miljöhänsyn och medlemskap i båtklubben förutsätter att
medlemmen respekterar Sällskapets miljöregler.
Miljöarbetet inom klubben ska bedrivas i överensstämmelse med Lidingö stads miljöplan
och Lidingö Båtförbunds och Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i
balans med naturen.
Styrelsen ska företa årliga miljöinspektioner i hamnen.
Instruktionen för hamnvakter ska vidgas till att även omfatta daglig miljötillsyn av
Sällskapets område.
Medlemmar ska individuellt och gemensamt bidra till att land- och vattenmiljön inom
området hålls ren och anmäla miljörisker till Sällskapets miljöansvarige eller till annan
funktionär.
Miljöplanen ska vara ett levande dokument som ska följas upp och revideras av styrelsen
årligen. I detta arbete ingår att analysera risker för negativ miljöpåverkan och att rapportera
om miljöarbetet vid årsmötet.

MILJÖRELATERADE FRÅGOR
Avfall
Inom hamnområdet finns avfallshantering för hushållssopor, el-avfall, brännbart material, oljor,
glykol, färgrester, småbatterier mm. För hushållssopor finns kommunala sopkärl och för övrigt
avfall finns en miljöstation och en miljöcontainer. Observera att båtbatterier inte hanteras genom
Sällskapets försorg utan genom respektive medlems eget ansvar.
Motorkonservering
Glykol och övriga konserveringsvätskor är mycket miljöfarliga produkter som ej får släppas ut på
marken eller i sjön. Vid konservering av båtmotorerna ska därför de blå plasttunnor som finns i
miljöstationen användas för att samla upp restavfallet som därefter ska tömmas i miljö-containerns
tunna märkt "glykol".
Slipning av bottenfärg
Slipning av bottenfärg får endast göras med en slipmaskin som är kopplad till en för ändamålet
godkänd yrkesdammsugare för att minimera risken att dammet sprids i luften. Slipavfallet ska
därefter lämnas som miljöfarligt avfall till en miljöstation. Våtslipning av bottenfärg är ej längre
tillåtet.
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MILJÖREGLER FÖR TALLUDDENS BÅTSÄLLSKAP
•
•
•

Hushållssopor läggs i de gröna soptunnorna. Dessa hämtas och töms av kommunens
entreprenör.
I bruna sopcontainern, försedd med lås, läggs skrymmande icke miljöfarligt avfall
(medlemmarna har nyckel).
Det är absolut förbjudet att slänga miljöfarligt avfall i soptunnorna eller i sopcontainern.
Miljöfarligt avfall är t.ex. spillolja, oljefilter, glykol, lösningsmedel, färgrester,
småbatterier och el-avfall. Miljöfarligt avfall måste enligt gällande lagstiftning hanteras
särskilt och lämnas i miljöstationen eller i miljöcontainern som finns inom hamnområdet.

EGENKONTROLL
Ansvarig:
Lars Bjöhle, tel.: 070-218 39 93, e-post: lars@bjohle.se
Övriga i båtklubbens styrelse direkt inblandade i miljöarbetet:
Håkan Själin, tel.: 073-757 83 27, e-post: h.m.sjalin@hotmail.com
Hamnvakter
Under båtsäsongen övervakas hamnen av vakter. I deras skyldigheter ingår att kontrollera att inget
bränsle- eller oljeläckage förekommer, varken på land eller i sjön.

