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Miljöåret 2007 
 
Miljöstationen var nästan full redan under vintern 2006. Det var inte möjligt att tömma den 
eftersom båtar som var upptagna stod i vägen för den typ av kärra som Ragn-Sells använder för 
att flytta på faten. Nåväl, när våren kom och båtarna var sjösatt tänkte vi att nu äntligen är det 
dags att tömma miljöstationen. Men nu hade en fågel sett till att det inte gick. En koltrast hade 
bestämt sig för att häcka ovanpå batteriboxen! Vi fick helt enkelt sätta upp en varningsskylt 
med en bild på en fågel på ägg och be att medlemmarna rörde sig varsamt vid miljöstationen. 
Naturen fick ta den tid den behövde. Tyvärr misslyckades häckningen så till vida att, eftersom 
glykolfatet var fullt redan under vintern, stod det glykolrester både i dunkar och i hinkar. Vi 
hittade två drunkade fågelungar i en hink. Därför vill vi nu be att om fatet hinner bli full igen 
innan vi har beställer tömning av det, ställ glykolrester i dunkar och inte i öppna hinkar. Vi har 
nu tagit bort fågelns bomaterialet och tänkte istället göra en liten hylla med tak bakom 
miljöstationen så att fåglarna kan husera i fred och inte häcka i själva miljöstationen. Vi får se 
om de tycker att ”husbytet” duger. 
 
I år (1 januari – 30 september) har miljöstationen tömts på 227 kg glykolrester, 99 kg olje- och 
bränslefilter, 95 kg lösningsmedel samt 169 kg färgavfall. Spilloljetanken tömdes förra. 
Kapaciteten gällande spilloljetankens volym räcker i ytterligare två år. Liksom tidigare gäller 
att kasserade blybatterier får klubbmedlemmen ta hand om själv genom att lämna det till 
inköpsstället eller Görvälns återvinningscentral. Elektronikavfall får medlemmen också ta med 
till återvinningscentralen. Det budskapet tycks inte ha gått fram eftersom det stod en övergiven 
dammsugare framför containern i våras. Dammsugare är ett typiskt elektronikavfall. 
 
Nya skyltar i miljöstationen är uppsatta för att underlätta sorteringen av farligt avfall. Vi har 
dessutom kompletterat med ytterligare två fat för att få fler fraktioner. Snälla, läs skyltarna och 
tänk efter innan ni lämnar ert farliga avfall. Det sparar många timmar åt oss om sorteringen blir 
rätt från början! 
 
Klubbens egen container var sönderrostad i botten. Ny container kostar mycket i inköp, därför 
togs beslutet att låta laga vår gamla container. I våras fick vi alltså beställa en hyrcontainer. 
Reparationen av den gamla har dragit ut på tiden, men vi hoppas att den kommer på plats snart 
igen.  
 
Slamtömning av den trekammarbrunn som vi delar med kommunen och Viksjö båtklubb skedde 
förra året. Just nu ligger det inne en dispensansökan hos kommunen på tömning var tredje år 
och inte varje år vilket är det vanligaste bland dem som har enskilt avlopp. Tanken är nämligen 
på hela 12 kubikmeter och den volymen räcker gott och väl till för tre år. Dessutom är det en 
onödig miljöbelastning med slamtransporter varje år. 
  
Bottenväxter är ett problem vid vissa båtplatser. En del år är det mycket växter, andra år 
mindre. Detta år tycks vara ett mellanår. Vi kommer att ta kontakt med Norrvatten för att fråga 
om det finns någon möjlighet till att gräva bort dem. Troligen kommer vi att få ett nekande 
svar, eftersom båtklubben har en vattentäkt alldeles ”runt hörnet”. Vi får tills vidare använda 
kratta och starka armar för att ta hand om växterna. Mälaren är liksom Östersjön övergödd och 
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det gynnar vissa växtarter. Kom ihåg att använda fosfatfria disk- och tvättmedel så minskar ni 
övergödningen! 
 
För en bättre miljö, 
Maria Elfström och Hans Hübner 
 
 
 
 


