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Miljöregler för BSL:s, klubbanläggning, att anslås  
 

Verksamheten ska förorsaka minimal miljöpåverkan och bedrivas i enlighet med samhällets krav. 

Klubbmedlemmar och gäster ska ta miljöhänsyn och följa klubbens regler. Medlemmar och gäster 

som upptäcker miljöproblem eller risker ska anmäla detta till klubbens miljöombud Per – Erik 

Östberg, tel. 070-465 81 40 alternativt vid samhällsfarliga utsläpp till räddningstjänsten samt 

kommunens larmtelefon. För mer omfattande information hänvisar vi till den utförligare Miljö- och 

avfallsplanen.   

 

Avfallshantering  
- Varje besökare, såväl medlemmar som gäster, ansvarar för att hantera sitt eget avfall. 

Hantera hushållsavfallet i enlighet med information Hantering av hushållsavfall inom Västerås 
stad.  

- Det är absolut förbjudet att lämna miljöfarligt avfall på eller omkring klubbanläggningen.  
- Förorenat slagvatten får inte pumpas ut på land eller i sjön.  

 

Färskvatten, Diskvatten, Toaletter och Latrin, Båttvätt,  
- Anläggningen har anslutning av två typer av vatten, färsk- och sjövatten.  

o Färskvattnet kommer från grannfastighetens brunn.Använda så lite vatten som möjligt 

för att undvika att brunnen sinar. Man får absolut inte diska under rinnande vatten.  

o Vid behov av färskvatten till båten kan man fylla upp vatten vid Sundbyholm 

alternativt Gäddeholms brygga.  

o Sjövatten finns uppdraget till toalettanläggningen, både för spolning samt handtvätt i 

direkt anslutning till toaletterna. Sjövatten finns även vid bastuanläggningen.  

- Toaletter finns installerade på klubbanläggningens område.  

- Hamnen har ingen sug för tömning av båtars toatankar. Vi hänvisar till tömningsstationerna 

som finns i fritidshamnarna i Västerås och Sundbyholm.  

Bränsle och smörjmedel 
Vid eventuell nödvändig påfyllnad av bränsle i klubbhamnen ska försiktighet iakttas för att undvika 

spill och brand. 

 

Grillning 
All grillning inom anläggningen ska ske på anläggningens grillplats.  

Engångsgrillar får absolut inte lämnas kvar på området. Vi uppmanar såväl medlemmar som gäster 

att använda den fasta grillen som är iordningställd.  

 

Denna miljöplan antogs den 2015-04-09 för att gälla tills vidare. 

STYRELSEN för BSL 


