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Nedanstående regler gäller för hantering av hushållsavfall, avfall från underhåll och rustning av båtar 
(inklusive verksamheten i sällskapets bygglokal) samt hantering av latrin. 

Generellt gäller, att sopsortering ska ske enligt anvisningar som gäller för Tekniska  Verkens 
återvinningscentraler. 

Inget avfall av något slag får dumpas i Stångån.  
 
Latrin 

Hålltankar för latrin i båtar ska tömmas, innan båten förflyttas till varvsområdet, i den anläggning, 
som finns i Segelbåtshamnen.  

För medlemmarnas behov finns året runt en vattentoalett tillgänglig.  

Vattentoaletten får inte användas för tömning av mobila hålltankar. 

Sopkärl 
Sällskapet tillhandahåller ett sopkärl placerat vid grinden i anslutning till Roxengatan. Detta kärl är 
endast tillgängligt under perioden, då aktiviteter kopplade till då båtar ligger på varvet, dvs i 
anslutning till vårrustning samt torrsättning på hösten.  

Kärlet får användas för normala hushållssopor. Komposterbart avfall ska ligga i grön påse för att 
kunna avskiljas för produktion av biogas.  

Även pappers- och trasmateriel, som endast använts för städning samt vaxning och polering av 
båten får läggas i kärlet. 

Finfördelat spill (läs sågspån) erhållet vid snickeriarbeten får läggas i kärlet. 

Glas och metallföremål ska lämnas på återvinningsstation. 

Motorolja, oljefilter samt alla övriga oljeprodukter 
Produkter enligt ovan lämnas i Linköpings Motorbåtsklubbs återvinningsstation enligt avtal med 
denna klubb. Även glykol lämnas på återvinningsstationen. 

Även oljeindränkta trasor ska läggas i återvinningsstationen 

Nyckel till stationen finns på nyckelbrädan under hatthyllan i klubblokalen. 

Färg och liknande produkter  
Överbliven färg, använda penslar eller andra färgbemängda verktyg, lacknafta eller använda 
trasor samt tomma färgburkar/tuber ska lämnas i LMBK:s återvinningsstation. Observera att rå 
linoljeindränkta trasor måste emballeras lufttät (egenantänder annars) innan de lämnas. 

 Produkter som används vid plastning 
Glasfiberspill får lämnas i sopkärlet. Plastspill lämnas i LMBK:s återvinningsstation. Härdare, 
använd aceton och flytande styren eller epoxi lämnas på avsedd plats på kommunens 
återvinningscentral. 

Slipning och blästring 
Slipdamm ska samlas upp antingen m h a maskin med sugfunktion eller genom att marken är 
täckt. Dammet lämnas i slutet kärl på återvinningsstationen.  
Vid blästring ska hela båten inklusive marken täckas. Blästring ska utföras av yrkeskunnig person, 
som normalt har kännedom om gällande bestämmelser. Det är dock båtägaren, som ansvarar för 
att båten är täckt. 

 
Träspill 

Fraktas bort av brukaren.  

Bygglokalen städas av den som disponerar den. 


