SARBUVOLLEN BÅTFORENING

Båtpussen våren 2021
Sarbuvollen Båtforening følger helsemyndighetenes råd og retningslinjer ifm. koronasituasjonen.
Med hensyn til å få avviklet båtpussen og sjøsetting av båter på en forsvarlig måte både for båteiere
og personalet i havna, ber vi alle om å forholde seg til følgende regler i Sarbuvollen båthavn denne
våren:
•
•

Er du i karantene eller i isolasjon kan du ikke oppholde deg i havna på Sarbuvollen.
Er du frisk er du velkommen til vårpussen i båthavna, men holde avstand til andre mennesker og
unngå at flere er samlet.

Båtpussen er en viktig del av båtlivets gleder og utfordringer. Produkter som brukes til stell og
vedlikehold av båter som bunnstoff, vaske- og polermidler og lignende kan inneholde miljøgifter som
kan ha skadelige effekter på livet i sjøen. Godt vedlikehold er i seg selv godt miljøarbeid og øker
levetiden på båten. Velg miljømerkede produkter (som Svanemerket eller EU-blomsten) når det er
mulig. Da bidrar du til minst mulig belastning på miljø og helse.
Bruk bunnstoff som er tilpasset hvor og hvor mye båten brukes – glatte og harde overflater reduserer
begroing. Godt forarbeid reduserer forbruket av bunnstoff og dermed miljøbelastningen. Påfør
bunnstoff utendørs. Unngå søl. Unngå bruk av tynner. Unngå røyking og bruk av åpen flamme.

Avfall fra skraping og pussing.
Tørrsliping av bunnstoff med drill er ikke OK, slipestøv (bunnstoff) setter seg på nabobåter. Dette
er til stor irritasjon og må unngås, vi ønsker at dere bidrar til et godt nabobåt-forhold.
For å bidra til at avfall fra skraping og pussing samt at tilsølt materiale blir oppsamlet og kastet på
forsvarlig måte, finner dere nå inne i og i enden på miljøstasjonen (den blå containeren) ruller med
dekkfilt dere kan benytte under båten ved skraping av bunnstoff, kutt av det dere trenger og legg
dekkfilten under områdene det skrapes og pusses. Dere finner også en stor bøtte til dette avfallet.

For tomme bunnstoff-bokser, tilsølte kluter og lignende finner dere også avfallsbeholdere hvor dette
skal kastes.
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Oljesøl på opplagsplassen.
Kommer du i skade for å søle olje på opplagsplassen,
finner du i miljøstasjonen (den blå containeren) bark til
å suge opp oljen. Strø barken over oljen og la den ligge
på en stund for å absorbere oljen. Den oljeforurensede
barken skal kastes i spannet merket for dette.
Hjelp oss å holde havnen ren, sorter og kast ditt avfall
der det hører hjemme. Følg anvisningene inne i
miljøstasjonen hvor du skal kaste det miljøfarlige
avfallet.

Nøkkelen til miljøstasjonen (den blå containeren) er den samme som til bryggeportene.

