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TBK strävar att ha ett säkert och icke kontaminerat (förorenat) 
varvsområde! Det är vår egen mark som vi måste värna om och inför 
omgivningen visa att vi gör allt vi kan för miljön. 
I denna strävan måste alla medlemmar hjälpas åt, och därför kommer 
här ett antal regler som skall efterföljas för att få parkera båten på vårt 
varvsområde! 
 
Inför torrsättningen: 
 
1, Förbered min varvsplats. 
Rensa och städa platsen runt vaggan! 
Kontrollera pallningsutrustningen (se varvsordning). 
På våren efter avslutad vår rustning skall medlemmarna göra en miljöstädning runt 
sin varvsplats det är vidare absolut förbjudet att lämna båt batterier, oljor eller 
färgburkar på varvsområdet! 
 
2, Källsortering av avfall. 
På varvsområdet har vi tillsammans med Österåkers Kommun anordnat en 
miljöstation, med ordnad källsortering av: 
 
Torra avfall 
Motoroljor 
Glykol 
Lösningsmedel 
Färger 
Motorbatterier 
Oljefilter 
 
Miljöstationen ligger i direkt anslutning till klubbhuset.  
 
3, Konservering av motorer. 
Vid konservering av motorer med glykol eller dyl. skall uppsamlingskärl användas så 
att inget spiller ut på varvsområdet. 
All form av glykol (även miljöglykol) är förbjudet att spilla på varvet. 
 
4, Tvättning av båt botten. 
Sker tillsvidare på min varvsplats, med hänsyn taget till min båt granne. 
 
 
 
 
 
 



 
 
5, Byte av bottenfärg. 
Vid byte av bottenfärg gäller följande regler: 

• Täck båten och marken som bilden visar 

• Anmäl till kansliet som besiktigar innan och under arbetets gång 

• Torrslipning endast tillåten med godkänd sugutrustning. 

• Om färgborttagningsmedel och skrapa används är det viktigt att all färg som 
hamnar på presenningen samlas ihop med dammsugare eller liknande. 
Damsugarpåsen och andra färgrester skall sedan lämnas i miljöstationen i 
kärlet för torra färgrester. 

• Underlåtelse att följa TBK´s miljöregler och funktionärsanvisningar kan 
medföra att båtplatsinnehavaren åläggs att bekosta marksanering 

• Miljöbrott accepteras inte av klubben 

• OBS! Blästring är ej tillåten 
 

 
 
6, Besiktning av min varvsplats. 
Besiktning av min varvsplats kommer att ske före under och efter sjösättning. 
 
Styrelsen önskar alla medlemmar en säker och trevlig torrsättning respektive 
sjösättning 2020. 
 
 
Båtägare eller ersättare vid torrsättning eller sjösättning! 
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