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MILJÖPOLICY FÖR JONTTIS BRYGGFÖRENING, antagen 2016
Reviderad sept. 2018

Övergripande mål:
Jonttis Bryggförening är en idell förening som har som syfte och mål att främja båtlivet lokalt samt
verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.
För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till
föreningens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för
att minimera belastningen på miljön.

Ansvar:
Styrelsens uppgift är att samarbeta med myndigheter och organistaioner i miljöfrågor, följa upp
aktuell lagstiftning samt informera medlemmarna i dessa frågor.
Medlem och hyresgäst ska följa nedanstående riktlinjer.
Följa föreningens och samhällets miljöregler
Tillse och förebygga läckage av bränslen och oljor i vatten och i händelse av olycka omedelbart larma
112 och styrelsen.

Avfallsplan:
Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten sorteras och kastas i egna kärl hemma.
Föreningens medlemmar och gäster ska hålla snyggt och rent vid såväl brygga och intilliggande ytor
Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten skall av varje enskild medlem källsorteras och
lämnas till miljöstation.
Närmaste mijö/återvinningsstation är Klovsten, Kungsbacka
Som faligt avfall räknas:
Färg, kemikalier, elmaterial, batterier, oljor. Läs mer på avfallsverige.se

Regler vid tvätt, skrapning och målning.
All tvättning, skrapning och målning är förbjuden i anslutning till bryggan.
Tänk på att tvätt på egen tomt eller mark förorenar grundvattnet och är förbjudet
Vid tvätt rekommenderar föreningen följande alternativ som har godkända spolplatser. Varje enskild
medlem kan själv ta kontakt med nedanstående.

Kolla Varv, Kollavarvsvägen 90
Jensen & Englund Marina, Svinholmsvägen 120

2/2
Vid skrapning och slipning ska marken täckas med plast för att färg och sliprester ska kunna tas om
hand och lämnas vid återvinningscentral. Använd om möjligt slipmaskin med integrerad
dammsugare. Använd endast av kemikalieinspektionen godkända bottenfärger vid målning. Läs mer
på www.kemi.se
Tänk på alternativa giftfria metoder till bottenmålning, såsom:
Borsttvätta i vattnet under säsong.
Lyft upp och högtryckstvätta.
Skyddsduk under båten.
För mer information hänvisas till följande
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