
Värna din miljö och ditt dricksvatten!

Tanka alkylatbensin
För att minska på utsläppen av vanlig bensin rekom-
menderar vi att man använder alkylatbensin i två-
takts- och fyrtaktsmotorer. 

Använd toalettservicen på land
Medverka till en bättre miljö genom att i första hand 
använda toalettservicen på land. Båtens hålltank 
töms på mottagningsstationer utrustade för sugtöm-
ning, och båtens portabla toalett på stationer med ut-
slagsvask eller toalett. 

Din båttillbehörsbutik har information om hur du 
konverterar en vanlig septitank till sugtömning.
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Måla båtbotten endast med färger
tillåtna för ostkusten
För att skydda miljön har reglerna för godkännande 
av båtbottenfärger skärpts. Flera kemikaliska pro-
dukter innehåller ämnen som både kan vara giftiga 
för livet i vattnet och hälsoskadliga vid inandning 
och hudkontakt. Detta har medfört att så kallade 
TBT-färger är förbjudna och färger som läcker kop-
par inte är tillåtna för ostkusten.

De förbjudna färgerna ersätts med tillåtna färger, båt-
bottentvätt eller avspolning vid torrsättning.

Mer information på:
• Håll Sverige Rent. www.hsr.se 
• Kemikalieinspektionen. www.kemi.se

Farligt avfall på rätt plats
Farligt avfall lämnas i miljöstationen eller tas med 
hem av den enskilde för att lämnas till Görvälns åter-
vinningscentral. 

Exempel på farligt avfall kan vara:

Bilbatterier tas tillbaka av handlaren som du köpt 
de av eller lämnas på Görvälns återvinningscentral. 
Du har redan betalt 150 kr i miljöavgift för denna 
hantering. Ta hand om skrap- och sliprester genom 
att lägga ut en duk eller presenning under båten vid 
arbetet. Färgresterna samlas ihop och lämnas som 
farligt avfall på Görvälns återvinningscentral eller i 
klubbens miljöstation.

Tomma och torra färgburkar är inte farligt avfall, 
utan  lämnas till förpackningsinsamlingen.

• Spillolja och oljefi lter
• Glykolrester
• Färg- och lösningsmedelsavfall

Östra Mälaren är numera ett vattenskyddsområde. Mer information fi nns på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/stockholm


