KBS miljöregler i hamnen

Varje båtägare är skyldig att känna till och uppfylla de krav som
ställs på KBS för att minimera belastningen på vår miljö. Förutom
kraven i Miljövårdsbalken måste vi uppfylla ytterligare krav genom
att Kvarnvikens Båtsällskaps verksamhet (såväl hamnen som
varvet) ligger inom östra Mälarens Vattenskyddsområde. Härifrån
tar Stockholm sitt dricksvatten. Som privatperson gäller bl.a. att
du inte får hantera följande produkter inom skyddsområdet om det
kan innebära risk att vattnet förorenas: brandfarliga vätskor (t ex
petroleumprodukter), hälso- och miljöfarliga ämnen (t ex färger,
kemikalier och tjärprodukter) eller kemiska bekämpnings- och
rengöringsmedel (t ex avfettningsmedel).

Allmänna krav

Hushållsavfall läggs i sopbehållarna på hamnplanen
Elprylar och annat miljöfarligt avfall skall forslas bort
(ombesörjes av den enskilde båtägaren) till återvinningsstation
och/eller miljöstation (Linta Gårdsväg 16 i Bromma eller Lövsta på
Lövstavägen 501 i Hässelby) eller till branschorganisationernas
återvinningsburkar.
Observera alltså: att endast hushållsavfall får lämnas i
hamnen - inget annat avfall! Se även anvisningar och
situationsplan på anslagstavlan i klubbhuset och på vår hemsida.

Förorenat slagvatten

Förorenat slagvatten pumpas ur båten till dunkar med av
båtklubben tillhandahållen handpump. Dunkar och pump förvaras
i miljöstationen som ligger i anslutning till WC på hamnplan. Det
åligger varje medlem att själv bortforsla sitt slagvatten.

Oljebyte

Gammal olja tappas i spilloljetanken på IRS-varvet.

Batterier

Bil- och båtbatterier får, enligt lag, inte lämnas inom hamnområdet
utan skall lämnas på därför avsedd plats, t ex på närmaste
återvinningscentral (Linta och Lövsta se ovan).

Spill

Vid spill av olja, färg, glykol m.fl. miljöfarliga vätskor skall detta
omedelbart tas upp. Absorbenter finns i miljöstationen på
hamnplanen.

Förbjudet att släppa ut toalettavfall

Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma
toatanken direkt ut i vattnet. En däcksgenomföring måste ordnas
för anslutning till och tömning i särskilda tömningsstationer.
Tömningsstation finns vid IRS-varvet.

Tillbud – olycka

Samtliga båtägare är skyldiga att informera sig om det som gäller
i händelse av tillbud eller olycka. På anslagstavlan i klubbhuset
finns uppgift om larmnummer, plats för eldsläcknings- och
sjukvårdsutrustning samt plats för absorbenter för mark och
vatten. Här finns även uppgift om vilka som skall informeras. Vid
allvarlig olycka ring larmcentralen: 112 (även Miljöförvaltningen
skall informeras).

Hamnkapten Ulf Risinger och vice Anders Kasselbäck.
Adressen till KBS hamn är: Kanaans väg 61, 168 44 Bromma
Hamnens koordinater:
Latitud 59°20’ 85”N
Longitud 17°52’ 02”E

Situationsplan – Hamnen

