Miljöstationen – Ordning och reda!
2022.05.20
Från ”Föreskrifter För Hamn och Varv”:
Miljöstationen
1.
Båtägare får inte inom klubbens anläggning spilla eller hälla ut miljöfarligt avfall som
olja, drivmedel, färg etc. Sådant avfall ska placeras i miljöstationen. Det är varje
medlems skyldighet att sortera och placera avfallet i rätt behållare enligt
miljöstationens anvisningar.
2.
Hushållsavfall får endast kastas i avsedda tunnor. Det är förbjudet att
kasta denna typ av avfall i containern eller miljökärlen. Hushållsavfall får aldrig placeras bredvid
fulla tunnor utan ska i sådant fall tas med hem av båtägaren.
Felaktig sortering innebär stora merkostnader för PBK.

Tyvärr visar det sig vid kontroll att det finns mycket att förbättra vad gäller efterlevnaden av regler
samt ordning och reda i största allmänhet i och kring vår miljöstation på övre varvet. Vid två
kontrolltillfällen har det visat sig att behållaren för tomma olje- och glykolbehållare används till att
slänga allt möjligt, från hundbajspåsar till plastmöbler. Bilder på sådant som fiskats upp ur
behållaren visas nedan. Inte konstigt att den var full till brädden 2022.02.10:

I samband med sjösättningen 2022.05.08 befanns miljöstationen vara belamrat med saker som
antingen var felsorterat eller borde ha fraktats bort av ägaren själv. Ett stort blått båtkapell lämnat
på marken till exempel. Ett annat mindre kapell i beige låg i behållaren för ”hushållssopor”. Båtkapell,

hundbajs mm är inte ”hushållsavfall”!

Det är inte meningen att behållarna för ”hushållsavfall” skall användas för att deponera allehanda
föremål när man storstädar båten. Kör i görligaste mån iväg det till kommunal miljöstation!

I behållaren för olje- och glykolbehållare har eländet fortsatt sedan sist vid kontroll 2022.05.08.
Fiskedrag i olja, rör, färgslip i påse, filter, plastlådor, plastpåsar, torkpapper och en mängd andra
föremål som inte hör dit.

Många av föremålen blir indränkta med olja eftersom oljeflaskor som fortfarande har olja i sig och
saknar skruvkork/förslutning slängs i. Det ställs även dit behållare som lådor med oljespill i och
returflaskor med olja i. Även färgburkar som skall in i tunnan i det låsta blå skåpet.

Ovanstående är exempel på hur dålig disciplinen är. Inne i ”blå skåpet” är det ibland grisigt med
oljespill ovanpå tunnorna, lämnade oljeinsmorda hinkar och andra behållare ovanpå tunnorna.

Hur skall vi ha det framöver?
Samtliga medlemmar måste följa instruktionerna och visa god disciplin vid sortering av avfall och
deponera i rätt behållare samt hålla rent och snyggt, både inne i, samt omkring miljöstationen.
Ny förklarande information har satts upp ovanför och på locket till behållaren för olje- och
glykolbehållare – endast dessa skall deponeras där. Skall vara tömda på innehåll och med förslutning
åtskruvad.
Behållarna för ”hushållssopor” eller behållaren för ”olje- och glykolbehållare” får absolut inte
användas som ”slask” för allt man inte vet var man skall deponera det. Större föremål som båtkapell,
madrasser och allt annat det inte uppenbart finns behållare för skall inte deponeras i miljöstationen
utan ovillkorligen på kommunens miljöstation i Görväln.
https://www.sorab.se/hushall/vara-anlaggningar/gorvaln-avc-jarfalla/
Öppettider:
Ordinarie öppettider
Måndag – Torsdag 12:00 - 20:00
Fredag - Lördag 09:00 - 16:00
Söndag Stängt
Kostnadsfritt för privatpersoner.

Om ”hushållsavfall”:
Medlemmar uppmanas att i största möjliga utsträckning ta hem icke miljöfarligt avfall för
källsortering enligt Järfälla Kommuns anvisningar i de behållare för t.ex glas, papper/papp, plast,
metall och mat som finns inom kommunen och bostadsområden/bostadsrättsföreningar. Det var
förmodligen i de flesta fall tyngre att bära ner till båten när de var fyllda!
Repetition:
Var vänlig och gå tillbaka till inledningen av detta meddelande och läs utdraget från ”Föreskrifter För
Hamn och Varv” igen där båtägarens ansvar förklaras.

Visa gott omdöme och stort ansvar vid hanteringen av
miljöfarligt avfall, likväl som allt övrigt avfall!
Rätt hanterat och med ordning och reda håller vi
miljöstationen trevligare att använda för alla, mer
ändamålsenlig och bättre för miljön vi alla delar.

Önskar er alla en jättefin och härlig båtsommar!

Miljöansvarig

