MILJÖPLAN FÖR SLÄTTANÄS BÅTSÄLLSKAP (SBS).

SBS övergripande miljöarbete.
SBS verkar för en god skärgårds- och vattenmiljö genom att:
A. Informera och utbilda medlemmar,
B. Upprätta och följa en avfallshanteringsplan,
C. Använda miljövänliga färger och material vid underhåll i hamnen,
D. Sätta regler för medlemmar som förvarar sina båtar på hamnplanen,
E. Utfärda rekommendationer på miljöområdet för samtliga medlemmar,
F. Hålla rent i skärgården.

Miljöarbetet i praktiken.
A. Informera och utbilda medlemmar
SBS informerar i medlemstidningen, på hemsidan, två medlemsmöten per år, en
funktionärsträff per år och genom att miljöplanen anslås och skickas med
kallelsen till medlemsmöte hösten 2015.
SBS genomför också utbildningar för både vuxna och barn.
B. Upprätta och följa en avfallshanteringsplan
Avfallsplanen innebär att
-

klubben ansvarar för utrustning för toa-tömning samt upplåter utslagsvask som
ska användas att tömma utrustningen i.

-

Färg, virke, skrot mm som kommer från klubbens underhållsarbete
transporteras till kommunens avfallsanläggning och sorteras där,

-

Trucken vinterförvaras och servas på annan godkänd plats,

-

Medlemmar och nyttjare av hamnen informeras om att de själva ansvarar för
att omhänderta allt annat avfall.

C. Använda miljövänliga färger och material vid underhåll i hamnen,
Båtklubben använder endast miljögodkända kemikalier, färger och material.
D. Sätta regler för medlemmar som förvarar sina båtar på hamnplanen
SBS kommer att föreslå årsmötet 2015 att de som nyttjar hamnplanen för
vinterförvaring endast får använda godkända och hårda bottenfärger.
Vid skrapning av gammal bottenfärg ska marken täckas och gammal färg samlas
upp och tas om hand av båtägaren.
Kemikalier för frostskydd och konservering ska tas om hand av båtägaren.
E. Utfärda rekommendationer på miljöområdet för samtliga medlemmar
De regler som gäller för klubbens hantering av kemikalier samt för vinterförvaring
på hamnplanen är också rekommendationer till samtliga medlemmar oavsett var
båten förvaras.
F. Städa i skärgården
Medlemmar samlar skräp på öarna i Listerbys skärgård som en del av de två
årliga arbetsdagarna.
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