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Avfallshanteringsplan- Lidingö Segelsällskap
Lidingö Segelsällskap förbinder sig att ta hand om de hushållssopor som uppkommer vid
nyttjandet av fritidsbåten. Dessa lämnas i avsedda kärl som står uppställda på LSS område.
Skulle av kärlen vara fulla så får under inga omständigheter sopor lämnas ovanpå, bredvid
eller under kärlen, dessa tas ovillkorligen med av respektive medlem och lämnas på lämplig
plats.
Miljöfarligt avfall sorteras av enskild medlem i av klubben anordnad miljöstation. Sorteringen
sker med sunt förnuft och i enlighet med nedan angiven tabell.

Avfallstyp

Lämnas i...

Var?

Spillolja 3

Uppmärkt kärl, max total
mängd 300 liter
Uppmärkt kärl, max total
mängd 150 liter
Uppmärkt kärl
Uppmärkt kärl

Miljöboden

Tas EJ om hand

SÖRAB, återvinnings central
Stockby Hantverksby
SÖRAB, återvinnings central
Stockby Hantverksby
Södergarnsviken

Glykol
Oljefilter 1
Färgrester, lack och
fernissor 2
Bildäck, gummifendrar
mm 4
Bilbatterier 4

Tas EJ om hand

Svart / Gråvatten, andra
exkrementer 5
Elektronik 4

Tas EJ om hand

Pressening

Tas EJ om hand

Tas EJ om hand

Miljöboden
Miljöboden
Miljöboden

SÖRAB, återvinnings central
Stockby Hantverksby
SÖRAB, återvinnings central
Stockby Hantverksby

1. Endast oljefilter eller rejält indränkta absorbenter skall sorteras till miljöboden.
Tomma oljedunkar, oljetråg eller flaskor skall slängas i containern. Oljefiltret
separeras från eventuellt emballage eller platspåse som använts vid oljebytet.

2. Endast burkar med färgrester skall slängas i miljöboden. Tomma burkar, penslar,
trasor slippapper mm skall sorteras till avfallskärl.
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3. Endast spillolja tas emot i dessa kärl. Det är under inga omständigheter tillåtet att
slänga bensin, batterivätskor eller eventuella lösningsmedel i dessa behållare.

4. Allt övrigt avfall som enligt gällande miljöregler skall källsorteras lämnas till SÖRAB
avfallsanläggning vid Stockby. Det ankommer på medlemmens eget ansvar att se till
att inget annat än det som står angivet i denna förteckning lämnas i miljöbod eller i
containern

5. Tömning av eventuell septitank får under inga omständigheter ske inom LSS
arrenderade vatten eller markområde. Tömning sker vid av staden upprättad
tömningsanläggning i Södergarnsviken.

Vid eventuella frågor angående avfallshantering eller miljöfarligt avfall kontakta av styrelsen
utsedd miljöansvarig.

