Når motoren er gennemskyldet og der
tilsættes frostvæske, skal der sættes
en beholder under båden til

Her finder du det du leder efter
Grøn miljøcontainer

Frostvæske og gennemskyldning af motorer

Fjord

opsamling af frostvæsken.
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Klubhus

Det samme bør gøres ved forårsIndformationstavler

klargøringen. På denne måde kan du
Hundeposer

hjælpe miljøet og evt. genbruge din

Havnebassin

Glas

Alm. Affald

frostvæske.
Fiskeplads

Fjord

Miljøudvalget for

Bådelauget Kignæs Mole (BMK)

Jægerspris Sejlklub (JSK)

Denne folder er udarbejdet af miljøudvalget for Kignæs Lystbådehavn.
Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte udvalget el. havnefogden.
Du bør yde dit bidrag, for at bevare en smuk og
ren havn til vore efterkommere

Finn Zierau
Chr. Meiniche Andersen
Johs. Egede Olsen
Sidst opdateret okt. 2015

Havnefoged
BKM
JSK

24 63 84 78
47 50 49 99
40 28 27 06

Miljøudvalget for
Kignæs Lystbådehavn

Vis miljøet hensyn.
Sorter dit affald på
havnen

Vis hensyn:
•
•

•
•
•

Når du fylder olie og især
brændstof på!
Når du pumper bundvand, fjern
olien først med olieabsorberende
klude (Suger kun olie ej vand)
Når du bruger vand!
Når du skyller motoren igennem!
Når du sliber og maler!

- Monter evt. olieudskiller på din bund
Vandspumpe.
- Aflever al olie– og kemikalie affald i
miljøcontaineren og sorter efter
forskrifterne på væggen.

For ikke at forurene området, skal der
anvendes slibeudstyr med suger. Dette
Sortering i Den Grønne Miljøcontainer
Se anvisninger
Hvis der ikke er anvisning på det du har med skal det IKKE i miljøcontaineren

Den grønne miljøcontainer
I containeren er der plads til følgende:

Bemærk at alle klubhusnøgler kan anvendes til den grønne miljøcontainer

For at få hævet vort miljø niveau,
kommer vi til at hjælpe hinanden med
at få denne sortering til at fungere.
Det er vor fælles indsats der skal
vise, at vi selv gør noget på havnen.
Vi håber på denne måde at vise
Miljøstyrelsen at vi godt kan selv, og at
de ikke behøver trække nye regler ned
over hovedet på os.
Det er derfor Miljøudvalgets håb, at
alle gør en indsats.

Når den gamle maling tages af
bunden

udstyr forefindes på havnen og kan lånes
ved henvendelse til havnefogden. Det er
også muligt at låne et par presenninger,
til at lægge under båden. På denne måde
kan du samle gamle bundmalingsrester

♦

OLIE + OLIEHOLDIGT VAND

sammen og komme dem i DEN GRØNNE

♦

OLIEFILTRE (U/emballage
(U/emballage og poser)

CONTAINER.

♦

FROSTVÆSKE

♦

AKKUMULATORER

♦

SMÅ TØRBATTERIER

låne presenninger til afdækning, når der

♦

TOMME OLIEDUNKE

skal males. Du har så også chancen for at

Når der males
Det vil selvfølgelig også være muligt at

ALT ANDET SKAL I ALM. AFFALDSCONTAINER
DET GÆLDER OGSÅ:

redde nogle af de dyre dråber, hvis
spanden el. bakken skulle vælte. Skal du

MALEBAKKER, PENSLER OG RULLER

smide dit malergrej ud efter brug, så

MALEBØTTER (Sæt låg på)

undlad at rengøre det først. Embalager,

KLUDE (Olie, maling m.m.)

pensler, ruller og rester afleveres i alm.

Er du i tvivl, se skilte om sortèring i containeren,

affaldscontainer.

eller spørg inden du gør det forkert!

OBSERVERER DU
OLIEFORURENING TIL SØS
Ring og meld det straks til S.O.K. på
tel. 89433099 eller over VHFVHF-radioen
Undgå at spilde maling og lign.
Læg en presenning under båden
Brug suger når skrabes og slibes

