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Båtklubben Färingarnas hamn i Törnbyviken är en giftfri hamn. Båtklubbens medlemmar
ska därför använda miljövänliga alternativ för underhåll och drift av båten. Endast av
myndigheter godkända båtbottenfärger och andra kemikalier får användas. Information om
godkända båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida, http://www.kemi.se/.


Endast bottenfärg som är godkänd för insjö och norrlandskusten får användas på
båtar med hemmahamn i Törnbyviken.



Endast båtbottnar som aldrig varit målade med biocidfärg eller har sanerats från all
biocidfärg får tvättas på klubbens spolplatta eller på hamnplan.



Sanering av båtar målade med biocidfärg ska göras med någon de metoder
Transportstyrelsens rekommenderar i rapporten Skrovmålet och dessa är;
skrapning, slipning eller blästring. Målning med s.k. spärrfärg godkänns inte som
metod för sanering.
Vid skrapning bearbetas färgen med färgborttagningsmedel och färgskrapa. Vid
arbetet ska marken vara täckt och all avlägsnad färg uppsamlas och lämnas till
klubbens miljöstation i behållare märkt Färgrester.
Slipning av färg kan göras med en slipmaskin kopplad till en dammsugare för
uppsamling av färgrester vilka sedan lämnas till klubbens miljöstation i behållare
märkt Färgrester. Vid arbetet ska marken vara täckt och vindskydd kan eventuellt
behövas för att undvika att slippartiklar sprids över hamnområdet.
Blästring av båtar målade med biocidfärg inom hamnområdet får endast utföras av
professionella blästringsföretag efter samråd med hamnkapten eller klubbens
miljöombud.



Endast miljöglykol (propylenglykol) får användas. Glykol, olja, bränsle får inte
tömmas på marken eller i sjön. Vid byte av kylvätska i motorn eller vid konservering
ska detta ske under kontrollerad form och med uppsamlingskärl. Uppsamlad vätska
töms i därför avsedd behållare i klubbens miljöstation.



Motor, drev och propeller ska vara i gott skick för att minska bränsleförbrukningen
och undvika eventuellt läckage. Undvik tomgångskörning.

Avfallshantering

Typ av avfall

Lämnas till

Batterier

Klubbens miljöstation

Olja, bränsle, lösningsmedel

Klubbens miljöstation

Glykol

Klubbens miljöstation

Färgrester och slipdamm

Klubbens miljöstation

Tomma färgburkar, penslar

Klubbens container på hamnplan

Grovavfall övrigt

Klubbens container på hamnplan

Hushållsavfall

Ta med hem

Latrin från båttoalett

Klubbens sugtömningsstation

Blästringssand

Lämnas till kommunens återvinningscentral. Sanden får inte lämnas i klubbens
miljöstation.

