Miljöregler
TSS :s medlemmar skall använda de mest miljövänliga produkterna vid
underhåll och drift av båten. Endast av myndigheter godkända bottenfärger
och andra kemikalier får användas.

Hantering av bottenfärger
• Undvik bottenmålning helt för att minska utsläpp och gifter
• Polerande bottenfärger bör ej användas vid bottenmålning. Hårda färger
rekommenderas.
• Information om godkända och icke godkända bottenfärger finns på
Kemikalieinspektionens hemsida, www.kemi.se
• Blymönja får ej användas. Exvis kan järnmönja användas som ersättare
• Vid målning av botten skall marktäckning användas för uppsamling av
färgspill. Färgspill lämnas till miljöstation
• Slipning av bottenfärg får endast göras med en slipmaskin som är
kopplad till en för ändamålet godkänd yrkes/filter-dammsugare för att
minimera risken att slipdamm sprids. Dammsugare finns att tillgå från
TSS. Vid användning av klubbens dammsugare skall denna vara väl tömd
och rengjord vid återlämnandet. Marktäckning skall användas vid
borttagning av bottenfärg. Avfallet efter borttagning av bottenfärg skall
lämnas som miljöfarligt avfall till en miljöstation.
• Våtslipning av bottenfärg är ej tillåtet.
• Vid all slipning av såväl båtbotten som annan slipning skall personlig
skyddsutrustning användas.

Hantering av motorer
• Inga motorvätskor – bränsle, oljor och glykol – får spillas på mark eller i
vatten. Dessa vätskor samt bränsle- och oljefilter skall uppsamlas och
lämnas på miljöstation
• TSS förordar användning av propylenglykol (grön glykol) istället för
etylenglykol (vanlig glykol). Miljöoljor förordas före mineraloljor.
• Akylatbensin förordas för bensinmotorer och biodiesel för dieselmotorer.
• Tomgångskörning skall undvikas

• Motorer skall servas regelbundet för att minimera bränsleförbrukning
och utsläpp
• För att hantera läckage från motor i motorrum/kölsvin skall
absorbtionsutrustning (uppsugningsmaterial) användas och lämnas på
miljöstation. Läckage från motor får inte följa med slagvatten ut i sjön

Övrig miljöhantering
• Avfall i övrigt - skall uppsamlas, sorteras och lämnas till miljöstation
• Båtuppläggningsplatser och bryggplatser skall hållas väl städade.
• Vid användning av grillar på Lövskären får tändvätska ej användas.
Miljöklassad tändutrustning alternativt klubbens eltändare skall
användas.

