
Miljöplan 

Hölö båtklubb (HBK) 

 
 

 

 

Inledning 
Båtklubben är belägen vid Åbynäsbadet, strax norr om pålsundet, väster om Mörkö. 

Klubben har ca 150 medlemmar. Som medlemmar i klubben har vi tillgång till en unik natur, 

och det är därför av största vikt att vi gemensamt slår vakt om denna naturresurs för ett aktivt 

båtliv i god miljö.  

Syfte 
Miljöplanen syftar till en gemensam och individuell miljömedvetenhet inom klubben. Planen 

ska vara ett levande dokument och ändras i takt med att ny kunskap kommer fram och nya 

produkter introduceras. Miljöplanen fastställs av styrelsen i HBK och ska revideras vid 

förändringar. 

Målsättning 
Hölö Båtklubb ska i all sin verksamhet verka för en god miljö. Miljöarbetet ansluter sig till 

Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF) och Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett 

båtliv i balans med människa och naturen. 

Hamnområdet 
Det åvilar varje båtägare att följa de anvisningar och regler som fastställs av klubben för att 

skapa en god miljö inom hamnområdet. Båtägare skall i samband med sjösättning tillse att 

uppställningsplatsen är fri från pallningsvirke och skräp. 

Uppläggningsplats  
Vid renskrapning av bottenfärg skall marken täckas med en presenning eller dylikt för att man 

ska kunna samla upp avfallet. Vid slipning bör man använda en slipmaskin som har en 

uppsamlings möjlighet för slipdamm.  



Sopor 
För den allmänna  trevnaden skall sopor läggas i därför avsedda kärl utplacerade inom 

hamnområdet, inte utanför. 

Källsorterat avfall 
Plåt, plast, glas och annat avfall som kan källsorteras lämnas vid kommunens anläggningar för 

sådant avfall. 

Miljöfarligt avfall 
Miljöfarligt avfall lämnas vid kommunens anläggningar för sådant avfall. 

Bränsle och oljor 
För att skona vår egen miljö uppmanas alla medlemmar att använda miljöanpassade 

drivmedel och oljor. Detta är speciellt viktigt för tvåtaktsmotorer . Miljöanpassade 

tvåtaktsoljor finns hos de flesta bensinstationer. 

Bottenfärger 
Klubben uppmanar alla medlemmar att använda endast miljöklassade och för båtens 

aktionsområde godkända bottenfärger. 

Toaavfall 
Tillsammans med övriga båtklubbar i södra Stockholms skärgård skall  klubben arbeta  för att 

kommunen anlägger  tömningsstationer för  fritidsbåtar. Anläggningarna  placeras på platser 

som är lättillgängliga och passeras på väg ut eller in från hamnen. 

Båtvagnar 
Båtvagnar ska märkas och ställas upp på anvisad plats då de inte används för båttransport. 

Bilparkering 
Bilparkering sker på därför avsedda parkeringsplatser. Gräsytor skall hållas fria från bilar, 

trailers och andra föremål. 

 

 

Det är vi medlemmar i klubben som 

skapar en god miljö inom vårt 

hamnområde och i den unika 

skärgårdsmiljö som är vårt närområde 

för ett avkopplande båtliv. 
   

 

 

Idéer om klubbens miljöarbete kan du lämna till miljöombudet. 
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