EDENRYDS BÅTKLUBB
MILJÖPLAN 2015
Inledning
Edenryds båtklubb ligger i den inre västra delen av Valjeviken på gränsen mellan
Skåne och Blekinge.
Klubben arrenderar mark av Bromölla kommun sedan många år tillbaka och vi
har egna byggnader så som klubbhus och verkstadslokal. Hamnen har efter
senaste utbyggnad plats för ca 130 båtplatser.
Syfte
Syftet med Miljöplanen är att lyfta miljömedvetandet både gemensamt och
individuellt. Planen skall utvärderas och utvecklas vid behov. Miljöplanen har
fastställts av Styrelsen.
Målsättning.
Miljöplanen skall bidra till att uppfylla klubbens vision och mål som har fastställts
i stadgarna. Miljöplanen skall hjälpa oss att öka kunskapen om hur vi kan skydda
och bevara vår miljö på bästa sätt i de områden som vi är aktiva och närvarande
i. Detta skall gälla på havet men också på land.
Hamnområdet.
Hamnområdet används för vinterförvaring av medlemmars båtar. Efter
sjösättning skall alla vaggor och pallar bäras undan och placeras på avsedd plats.
Allt skräp skall transporteras till kommunens miljöstation. Under sommartid kan
hamnområdet användas som parkering för medlemmars fordon. Vid längre
bortavaro skall fordonen placeras på avsedd plats på hamnområdet.
Hamnområdet skall hållas i ordning av utsedd arbetsgrupp under hela säsongen i
detta fall Trädgårdsgruppen.
Klubbstugan.
Klubbstugan är till för alla medlemmar och kan användas till olika aktiviteter.
Som medlem kan man få låna huset för egna arrangemang t.ex. födelsedag eller
andra aktiviteter varje medlem har då eget ansvar att stugan är i samma skick
som den var innan. I övrigt finns en utsedd arbetsgrupp Stug-kommiten som har
till ansvar att under högsäsong ansvara för att all förnödenhet som behövs finns
på plats och att toalett och dusch utrymmen hålls rena och städade samt att 2
storstädningar arrangeras per år.

Grillplats
Utanför klubbstugan finns en stor fast grillplats som kan användas av alla
medlemmar. Platsen skall hållas ren och skräp avlägsnas och slängas i avsedda
kärl. Grillning får förekomma på annan plats om man har egen utegrill med sig
och överenskommelse gjorts med hamnkapten. Viktigt att grillen hanteras
varsamt och att grillkol inte slängs i sopor förrän man försäkrat sig om att den är
helt släckt.
Sopor
Det finns ett vanligt uppsamlingskärl för hushållsopor som är placerat vid
verkstadslokalen. Här kan alla medlemmar lämna normalt hushållsavfall. Men
det gäller endast vanligt hushållsavfall.
Grovt avfall och miljöfarligt avfall
Skall hanteras enligt klubbens stadgar
All form av miljö farligt avfall som: Färg, färgburkar, penslar, rollare färgtråg,
rengörings medel, olika former av plaster och all form av bensin och/eller diesel
skall transporteras av respektive medlem till avsedd miljöstation. Detta gäller
även grovt avfall som gammalt virke, plåt eller annat som tillhör varje medlem
och dess båt. Vad gäller gemensamma avfall av ovan nämnda skall även detta
transporteras till miljöstation men då av utsedd frivillig medlem.
Båtbottenfärg.
Endast godkända bottenfärger får användas. Klubbens vision är att framöver
skall all form av bottenfärg vara av det hårda slaget så att vi inte behöver
anlägga en särskild platta för bottentvätt. Alternativ är att inte ha någon
bottenfärg alls. Då kan man med fördel åka till Hällevik och utnyttja deras
bottentvätt.
Klubben har beslutat att senast till säsong 2017 skall alla båtar
med botten färg endast ha Hård godkänd bottenfärg eller ingen bottenfärg alls.
Septitankstömmning: Möjlighet att tömma toalett kommer att finnas i
hamnen Hermans Heja SSS.
EBK;s intention är nu att vi skall kunna erbjuda våra medlemmar möjlighet att
tömma våra båttoaletter med hjälp av mobil tömnings tank. Detta planerar vi att
genomföra till säsong 2016.
Säkerhet
Varje bryggfogde skall förutom i och upptagning av Y-bommar även säkra att
stegar finns nedsatta vid varje brygga på högst 50 m avstånd. I samband med
sjösättning och upptagning av båtar skall utsedd krangrupp ha fått nödvändig

utbildning så att varje person i gruppen vet vad som gäller och vad som
förväntas av denne. Vid varje upptag och sjösättning är det dock ytterst varje
båtägare som har ansvaret för om lyftet kan ske eller inte
All el-anordning som belysning, el-urtag gemensamma elkablar skall ses över
varje år och eventuella skador skall åtgärdas av behörig elektriker omgående.
Detta skall säkras av hamnkapten.

Arbetsgrupp
Förutom enskild medlem så har varje arbetsgrupp ansvar att jobba efter vår
miljöplan så att vi kan uppfylla den på bästa sätt.
De olika arbetsgrupperna
är:Trädgårdsgruppen.Stuggruppen,Krangruppen,Tomsabogruppen,
Prickutläggningsgruppen, miljögruppen, seglar& nöjesgruppen.

Edenryd 2015-09-08

