
Avfallshanteringsplan för S:t Eriks båtklubb 

Båtklubben omfattar dels ett båtvarv, Klarastrandsleden 103, och dels en båthamn ne-

danför S:t Eriks Sjukhus, nästan under Klarabergsviadukten. Båda ställena är inhägnade 

områden. 

Avfallshanteringsplanen har antagits på årsmötet 120926 och kontinuerligt reviderats 

efter utökade miljökrav. 

Ansvarig för avfallshanteringsplanen är Anders Hollbrink, 

miljöombud, tel. 070 – 88 86 081. 

Båtklubben har ca 90 medlemmar. Antal båtar som ryms på varvet är 50 och vid bryg-

gan 60, inklusive gästande sommarliggare.  

Information om Avfallshanteringsplanen finns anslaget dels vid båtvarvet och dels vid 

båthamnen. 

Båtklubben S:t Erik har en fungerande insamling av miljöfarligt avfall genom avfalls-

stationen ”EcoSimplex”, skåp vid gaveln av klubbhuset på varvet. 

 Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtägare

källsorteras och lämnas i klubbens avfallsstation för miljöfarligt avfall (”Eco

Simplex-skåp) eller i annan avfallsanläggning (kommunens återvinningsstation-

er).

 Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten tas med hem. Hus-

hållssopor får inte slängas i klubbens container eller i stadens papperskorgar som

blir överfulla och drar till sig råttor.

 Båtägare ska hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vinter-

tid) samt bryggplatsen för att inte närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner.

 Enligt lag från 2015-04-01 är det förbjudet att tomma toalettavfall i vattnet. Bå-

tar med toalett ska vara försedda med anordning för sugtömning. Vår närmaste

anläggning för sugtömning ligger i Ulvsunda. Karta och vägbeskrivning finns

anslaget i klubbhuset och vid båthamnen.

Har du frågor? Kontakta styrelsen eller båtklubbens miljöombud. Se även Båtklubbens 

S:t Eriks hemsida, www.bkse.se, för mer information. 

http://www.bkse.se/


 
 

Här slänger du ditt miljöfarliga avfall: 
 

Typ av avfall 

 

Lämnas här Placering 

Båtbatterier 
 

Låda Vid Eco-skåpet  

Övriga batterier 
 

Batteriholk Eco-skåpet 

Olja, diesel 
 

Avsett kärl Eco-skåpet 

Absorbenter, uppsug-
nings-material för olja 
 

Avsett kärl Eco-skåpet 

Oljefilter 
 

Avsett kärl Eco-skåpet 

Glykol 
 

Avsett kärl Eco-skåpet 

Färgrester, lösnings-
medel  
 

Avsett kärl, absolut 

inte i containern 

Eco-skåpet 

Tomma färgburkar 
 

Grovsopor Containern  

Övrigt torrt grovavfall 
 

Grovsopor Containern 

Hushållsavfall 
 

Får inte lämnas på 
klubben 
 

Tas hem 

El-avfall 
 

Avsett kärl Kärl bredvid klubbhu-
set 
 

Glas 
 

Grovsopor  Containern 

Lim, silikon, etc 
 

Särskilt kärl Eco-skåpet 

Sprayburkar, aerosoler 
 

Ventilerat utrymme Eco-skåpet 

 
    




