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Välkommen till Årsmöte 2013 

på 
Rastaholms Värdshus 

 

Söndagen den 14 april kl. 17.00 
 
 

Dagordning enligt stadgarna 
 
 
 
 

 
 

Efter mötet bjuder Sällskapet på middag ca kl. 18.00 
 

Bordsbokning är obligatorisk för att kunna beställa mat 
 

E-posta eller ring till kansliet 
kansliet@stockholmssegelsallskap.se

• Vi ska sträva efter att så långt som möjligt minska miljöpåverkan när vi jobbar  
 med att underhålla våra båtar och när vi använder dem.

• Spillolja, glykol, bensin/diesel, olika lösningsmedel etc. får inte tömmas på marken 
 eller i vattnet utan måste samlas upp. Varje avfallsslag skall läggas/hällas i ”sin” 
 särskilda behållare. Blanda inte avfallsslagen! 

• Glykol: Sällskapet rekommenderar att så kallad ”miljöglykol” (propylenglykol) 
 används.

• I spilloljebehållaren får endast hällas förbrukad motorsmörjolja eller hydraulolja 
 samt diesel och bensin. Blanda ej med andra vätskor t ex glykol.

• Väl tömda färgburkar av metall skall läggas i uppmärkt fat. Övrigt metallavfall  
 läggs i containern för metallskrot.

• Trasor, penslar, tråg, rollers etc skall slängas i uppmärkt fat. Inte bland olje/
 bränslefi ltren.

• Grovsopor som presenningar (vik ihop pressarna så att de inte tar så stor plats) 
 och övrigt kasserat material skall läggas i grovsopcontainern.

• El- och elektronikavfall samt bildäck får inte läggas i våra containrar utan lämnas 
 på en återvinningscentral, i Skå t.ex.

• Färgat och ofärgat glas läggs i respektive kärl vid miljöstationen (ta helst med 
 glaset hem).

• Efter sjösättning: se till att bunta och märka ut ev. bygg/täckmaterial. Om inte 
 kommer det att slängas bland grovsoporna.

Några enkla regler för sortering av vårt 
båtavfall – för allas trivsel:

Till vänster om miljöstationen är grovsops- och metall-
containern placerad samt kärl för återvinning av glas.

Var noga med att följa instruktionerna som fi nns 
uppsatta så det miljöfarliga avfallet kommer där 
det hör hemma.

Låt oss tillsammans göra SSS till ett miljömedvetet segelsällskap!



Lokalisering av avfallskärl och avfallsstation för olja, 
glykol, färgrester, toalettavfall m.m.
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Container för metallavfall.

Sugtömningsstation toalettavfall.  

Avfallshantering
Typ av avfall Hantering
Batterier Batteribehållare i miljöstationen (A) alt. inköpsstället
Olja, bränsle Spilloljetank i miljöstationen (A) alt. återvinningscentral
Olje- bränslefi lter Fat i miljöstationen (A)
Lösningsmedel Fat i miljöstationen (A)
Glykol Fat i miljöstationen (A)
Färgrester Fat i miljöstationen (A)
Färgfl agor/slipdamm Fat i miljöstationen (A)
Grovavfall Container bredvid miljöstationen (ej elekronik) (B)
Elkablar/elektronik T ex Skå återvinningcentral
Hushållsavfall Container vid miljöstationen (A)
Glas Glasbehållare vid miljöstationen (eller ta med hem) (A)
Metall Fat i miljöstationen (A) eller i metallcontainern (C) 
Latrin Sugtömningsstationen (D)


