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Inledning
Stråvalla Båtklubb (SBK) belägen i Stråvalla i Varbergs kommun bildades 1971. SBK förenar människor med intresse för båtsport och byggs på ideella krafter. SBK har ca 145
medlemmar och 108 båtplatser och på hamnplanen 7 s.k. trailerplatser. Hamnområdet
ligger inom detaljplanerat område på en tångallmänning och omfattas av strandskyddsbestämmelser. Fastighetsbeteckningen är Stråvalla-Kärra S:1. Registrerad arrendator är
Stråvalla Båtklubb.
Mer information om SBK finns på vår hemsida www.stravallabatklubb.se.
SBK värnar miljön och verkar för säkerhet och trygghet till sjöss samt att hamnen och
verksamheten utvecklas efter medlemmarnas önskemål. SBK vänder sig i första hand till
dem som bor och verkar eller har släktskapsanknytning till Värö församling.
Hamnområdet är låst med bom. Båtplatsmedlemmar har en nyckel till bommen, samma
nyckel ger också tillträde till vår klubbstuga. Båtplats kan innebära fast plats i hamnen,
sommarplats, alternativt ett begränsat antal trailerplatser på hamnplanen. I hamnen
finns sötvatten. Detta vatten är inte tjänligt som dricksvatten. I klubbhuset finns kommunalt vatten och i dess annex finns toalett och dusch.
Styrelsen för SBK är organisatoriskt ansvarig för verksamheten i hamnen.
Syfte:
SBK skall sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan i hamnen och därigenom verka för
en långsiktig hållbar utveckling av livsmiljön i vattnet och på hamnplanen. Det innebär
att:
- skapa en heltäckande gemensam miljömedvetenhet bland klubbens medlemmar.
- se till att lagar, förordringar och andra krav på hamnverksamhet uppfylls.
- ha en god beredskap på att hantera föroreningar.
- använda biocidfria bottenfärger alternativt skrovskyddsduk och regelbunden avspolning av båtbotten.
Miljöplanen fastställs av styrelsen i SBK och revideras när så påkallas.
Riktlinjer för Miljöplanen:
- att uppnå en acceptans och följsamhet för miljömålen bland medlemmar och gäster.
- att följa klubbens policy och anvisningar.
- att egna initiativ och aktiviteter välkomnas.
Miljömål
- minimera risken för föroreningar av mark och vatten
- utbilda och informera klubbmedlemmarna i miljö och säkerhetsfrågor
- utnyttja hamnens resurser effektivt så att energiförbrukning och utsläpp fortlöpande reduceras.
- att avfall från hamnens verksamhet minimeras och källsorteras.
Miljöregler för hamnen
SBK har förnärvarande inte för avsikt att bygga en miljöstation. Det medför:

- att miljöfarligt avfall, förpackningsmaterial och dylikt inte får kastas eller tömmas i
havet, i hamnbassängen eller på hamnområdet i övrigt.
- att hushållsavfall från båtfärd eller besök i hamnen kan lämnas i uppställda sopkärl
på hamnplanen som tömmes av Varbergs kommun var 14:e dag under sommarsäsong.
- att allt miljöfarligt avfall t ex färgrester, oljor, drivmedel, batterier, glas, aluminiumburkar, glödlampor och dylikt ska tas med från hamnen av båtägaren och lämnas på någon av Varbergs kommuns återvinningscentraler. Närmaste återvinningscentral finns i
Veddige. Öppettider samt ytterligare information finner man på
https://www.vivab.info/oppettider-varberg
- att bortskrapning /avspolning av gammal färg, skal eller beväxning från båtskrov på
kaj eller hamnplan ej är tillåtet. I första hand ska vår spolplatta användas, vid ev. skrapning ska en presenning användas och ev. skraprester ska bortforslas till återvinningscentral och hanteras som farligt avfall.
- att endast tillåtna miljöklassade båtbottenfärger ska användas.
- att varmgångs-/tomgångskörning av motorer vid kaj skall minimeras
- att inkoppling på eluttag, som finns på bryggorna, endast ska användas kort tid vid
påkallat behov.
- att användning av alkylatbensin förordas.
- att båttoalett utan sluten tank ej får användas i hamnen. Efter 1 april 2015 är det
dessutom förbud att tömma sin toatank på svenskt inre vatten. SBK har avtal med Bua
hamn om tömning av toalettankar. I Bua hamn finns instruktioner vid toalettsug-stationen hur man beter sig för att tömma sin toatank.
Materialhantering
- SBK har en 3 tons båtkran som årligen besiktigas av rise.se.
- kranen får endast användas av styrelsen utsedd kranförare. Denne ansvarar också
för att kranen besiktigas varje år innan båtsäsongen börjar.
- SBK har en väl fungerande spolplatta enligt klass I för båtbottentvätt med tydliga instruktioner på hur denna ska användas. Användning av spolplattan är gratis för alla
medlemmar i SBK och det finns inga restriktioner på när den kan användas.
Hamnplanen
- mellan den 15 september till 15 maj kan medlemmar förvara sina båtar på hamnplanen mot avgift .
- under båtsäsongen, 15 maj till 15 september, används hamnplanen som parkering.
All parkering sker på markerade platser. Båtkärror och dylikt får då inte ställas upp på
hamnplanen, undantaget anvisade trailerplatser.
Klubbstugan/Förråd
Medlemmarna i SBK håller vakt varje natt under båtsäsongen. Under dessa nätter disponerar respektive vaktansvarig medlem klubbstugan. Dagtid disponeras klubb- stugan
enligt överenskommelse med Hamnkaptenen.
Hamnkommittén ansvarar för att all materiel och alla verktyg förvaras i ordnat skick i
förrådet.
Hamnkaptenen ansvarar för klubbstugan och förrådet.

Egenkontroll
- Båtklubbens miljöombud, som förnärvarande heter Peter Gustafsson, utövar löpande
kontroll av hamnens verksamhet och dokumenterar eventuella driftsstörningar i en
loggbok.
- Miljöombudet ansvarar också för att förteckna de kemikaliska produkter, biotekniska organismer och farligt avfall som eventuellt uppkommer i verksamheten
- Miljöombudet ansvarar för att reningsfunktionen vid spolplattan kontrolleras en
gång per år. Proven skickas in till Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen och provsvaren
anmäls som en punkt på styrelsens dagordning för diskussion om eventuella åtgärder.
Styrelsen utser årligen via styrelsebeslut ansvariga representanter för båtklubbens
verksamheter och materiel. Avvikelser och driftsstörningar analyseras, värderas och dokumenteras på styrelsemöte. Eventuella miljöpåverkande driftstörningar ska omgående
anmälas till tillsyningsmyndigheten (MHF) i Varbergs kommun av miljöombudet. Om
den inte går att nå direkt ska Räddningstjänsten kontaktas.
Lämna öarna i vår skärgård samt hamnområdet i SBK som Du alltid vill finna dem!
Stråvalla Båtklubbs styrelse 2020-09-09

