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Värdegrund
SSH medlemmar tar ett långsiktigt ansvar genom att minimera miljöbelastningen från klubbens hela
verksamhet. SSH båtklubb tar ett särskilt ansvar för Hjälmaren men även Mälaren som vattentäkt
för drickvatten och som livsmiljö för människor, djur och växter.

Båtupptagning och förvaring
Blästring i Grythem är ej tillåtet.
Underhåll upptagning
Vid rengöring ska medel användas som ger minimal miljöpåverkan.
•

Det är inte tillåtet att släppa ut frostskyddsmedel (Glykol) i Hjälmaren eller på vår
grusplan.

•

Om inte återanvändning av frostskyddsmedlet sker så ska avfallet lämnas till en
miljöstation.

•

Byte av olja, oljefilter, kylarvätska, motorkonserveringsvätskor och batterier ska ske utan
risk för att miljöskadliga ämnen kommer ut i mark och vatten. Uppsamlas och lämnas som
farligt avfall.

•

Länspumpning av slagvatten innehållande oljerester och kemikalier är förbjudet. Förekomst
av slagvatten kan omhändertas med oljeabsorberingsduk i kölsvinet.

•

Rengöring ska ske med vatten och endast i undantagsfall får miljövänliga
rengöringsmedel användas då båten ligger i sjön.

Uppställningsplatser på grusplan
Ibland används dunkar som tyngder för att hålla presenning kvar över
vinteruppställda båtar.
•

Dunkarna får inte vara fyllda med olja eller kemikalier eftersom det ger risk
för förorening av mark och omgivande vatten. Fyll dunkar med grus.

•

Spolarvätska används ibland istället för vatten i dunkar eftersom det inte
fryser. Använd grus istället.
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Kemikalier
Vid en mindre miljörond på området i våras förvarades mycket kemiska produkter
spritt på området. Framöver tar vi hänsyn och skyddar grusplan.

•
•
•
•

Se till i första hand att inga kemikaliedunkar förvaras utomhus enbart på
mark.
Alla kemikalier ska förvaras invallat i plastbalja.
Alla kemikaliedunkar ska vara tydligt märkta med innehåll.
Det som är farligt avfall tar ni meder till närmaste miljöstation (i Örebro
(Atle eller Mellringe) ingen mellanlagring i hamnområdet.
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