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Inledning
Munkeboda Båtklubb (MBK) arrenderar ett område för
båtuppläggning vid Göta kanal i Norsholm. MBK nyttjar
även kajområdet vid gamla varvet inklusive kranar för
sjösättning/upptagning och rustning. Klubben verkar för
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 MBK och ska
revideras vid förändringar. 

Målsättning
MBK ska i all sin verksamhet verka för en god miljö och
säker hamn. Miljöarbetet ansluter sig till Östergötlands
Båtförbunds och Svenska Båtunionens målsättning att
utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen.

Hamnområdet
Varje båtägare ska följa de anvisningar och regler som
fastställs av MBK för att skapa en god miljö och säker
hamn inom området.
Båtägare ska i samband med sjösättning tillse att
uppställningsplatsen är fri från pallningsmaterial och
skräp.

Sopor
För den allmänna trevnaden ska sopor läggas i avsedda
kärl inom området. Farligt avfall ska tas om hand av var
och en och får inte blandas med brännbart avfall.
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Källsorterat avfall
Plåt, plast, glas och annat avfall som kan källsorteras
lämnas vid kommunens anläggningar för sådant avfall.
Mottagnings anläggning finns bakom affären.

Farligt avfall
Farligt avfall tas om hand av var och en och lämnas
enligt kommunens rutiner för hushållen inom respektive
kommun.

Bränsle och oljor
För att skona vår egen miljö används miljöanpassade
drivmedel och oljor. Detta är speciellt viktigt för
tvåtaktsmotorer där Alkylatbensin kan användas
tillsammans med miljöanpassade tvåtaktsoljor.

Bottenfärger
Inom klubben används endast miljöklassade och för
båtens aktionsområde godkända bottenfärger.

Toalettavfall
Klubbens medlemmar uppmanas att använda den
toasug som AB Götakanalbolag har placerat vid kajen i
Norsholm, för att undvika utsläpp i kanalen inför
upptagningen.

Båtvagnar
Båtvagnar ska märkas och ställas upp på anvisad plats
då den inte används enligt ordningsbestämmelser.
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Det är vi medlemmar i Munkeboda Båtklubb som
skapar en egen god miljö och säkerhet inom vårt
område vid Göta kanal som är vårt närområde för 
ett avkopplande båtliv och ett gott kamratskap.

Idéer om MBK.s miljöarbete kan du lämna till miljöansvarig, se
matrikel.
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