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Information till medlemmar i SSS med båtar uppställda på Rasta

•	 Vi ska sträva efter att så långt som möjligt minska miljöpåverkan när vi jobbar med att underhålla   
 våra båtar och när vi använder dem. För att undvika spridning av giftiga ämnen bör båtens under-  
 sida samt sidor täckas.

•	 Personlig skyddsutrustning vid underhållsarbete skall användas. Andningsskydd med partikelfilter   
 och gasmask med kolfilter vid målning, heltäckande kläder, handskar, glasögon.

•	 Spillolja, glykol, bensin/diesel, olika lösningsmedel etc. får inte tömmas på marken eller i vattnet 
 utan måste samlas upp. Varje avfallsslag skall läggas/hällas i ”sin” särskilda behållare. Blanda inte   
 avfallsslagen! 

•	 I stället för glykol: En ny produkt som heter Vake rekommenderas. Den ersätter glykol vid vinterkon-
 servering och är helt ofarlig för människor och natur. Den går alltså att köra ut i backen efter provstart. 
 Den kostar inte mer än glykol av bättre kvalité och har samma rostskyddande och bättre smörjande   
 egenskaper än vanlig glykol. Ska dock inte användas i slutna kylsystem i drift. Blanda rumsvarm vake 
 med rumsvarmt vatten innan användning så går det lättare!  

•	 I spilloljebehållaren får endast hällas förbrukad motorsmörjolja eller hydraulolja samt diesel, bensin   
 och förorenat slagvatten. 

•	 Väl tömda färgburkar av metall skall läggas i uppmärkt fat. Övrigt metallavfall läggs i containern för   
 metallskrot.

•	 Trasor, penslar, tråg, rollers etc skall slängas i uppmärkt fat. Inte bland olje/bränslefiltren.

•	 Pressenningar (vik ihop pressarna så att de inte tar så stor plats) och övrigt kasserat material skall 
 läggas i grovsopcontainern.

•	 El- och elektronikavfall samt bildäck lämnas på återvinningscentral, i Skå t.ex. 

•	 Färgat och ofärgat glas läggs i respektive kärl vid miljöstationen (ta helst med glaset hem).

•	 Efter sjösättning: se till att bunta och märka ut ev. bygg/täckmaterial. Om inte finns risk att det 
 slängs bland grovsoporna.

•	 Vid tvätt av båtdäck rekommenderas vatten och/eller biologiskt nedbrytbara produkter med ett 
 neutralt ph-värde.

Viktiga regler för sortering av vårt båtavfall 
– för allas trivsel:

Till vänster om miljöstationen är grovsops- och 
metallcontainern placerad. 
Kärl för återvinning av glas finns i anslutning till 
hushållscontainern (ta helst med glaset hem). 

Var noga med att följa instruktionerna som finns upp-
satta så det miljöfarliga avfallet kommer där det hör 
hemma. Lämna helst uttjänta batterier på inköps-
stället alt återvinningscentral, i Skå t.ex. så minskar 
risken för inbrott i miljöstationen.

Låt oss tillsammans göra SSS till ett miljömedvetet segelsällskap!
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Lokalisering av avfallskärl och avfallsstation för olja, 
glykol, färgrester, toalettavfall m.m.
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Information till medlemmar i SSS med båtar på Rasta

Container för metallavfall.

Sugtömningsstation toalettavfall.  

Avfallshantering
Typ av avfall Hantering
Batterier T ex inköpsställe/återvinningscentral alt miljöstationen (A)
Olja, bränsle Spilloljetank i miljöstationen (A) alt. återvinningscentral
Olje- bränslefi lter Fat i miljöstationen (A)
Lösningsmedel Fat i miljöstationen (A)
Glykol Fat i miljöstationen (A)
Färgrester Fat i miljöstationen (A)
Färgfl agor/slipdamm Fat i miljöstationen (A)
Grovavfall Container bredvid miljöstationen (ej elekronik) (B)
Elkablar/elektronik T ex Skå återvinningcentral
Hushållsavfall Container vid miljöstationen (A)
Glas Glasbehållare vid miljöstationen (eller ta med hem) (A)
Metall Fat i miljöstationen (A) eller i metallcontainern (C) 
Latrin Sugtömningsstationen (D)


