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Regler för avfallshantering i  
Ropstens Båtklubb 
 

Varje båtägare är ansvarig för att ta till vara på sitt eget avfall.  

Hushållssopor 
Alla hushållssopor (matavfall, våta varor, blöjor etc) från båtarna och varvet skall alltid tas med 
hem. RBK tar inte emot traditionella hushållssopor! 

Grovsopor 
Grovsopor är, per definition, allt överflödigt löst från varvet som inte utgör hushållsavfall. Endast sådant 
som kommer från arbeten inom vårt varv får avlämnas i grovsopbehållaren och miljöstationen. Följande 
begränsningar finns dock: 

• Byggnadsmaterial av olika slag inklusive, garderober, köksskåp och diskbänkar samt vitvaror så 
som kylskåp. 

• Brandsläckare, Gasoltuber, epoxi, freon, frätande vätskor (bortsett från bilbatterier) 

Var och en måste själv ordna så att det som inte kan lämnas i en för RBK avsedd plats i stället kommer 
till återvinningsstation, exempelvis till den i Östberga, Bromma eller på Lidingö. 

Grovsoporna skall plockas isär så mycket som möjligt. Kartonger skall plattas till/skäras isär. Ju mer vi 
kan minska volymen desto lägre blir våra kostnader!  

Nedan finns en detaljerad beskrivning av olika avfall så att du enkelt kan förstå hur du ska sortera dina 
sopor. Generella regler för sorteringen är: 

Rengör: Rengör ditt avfall om så behövs och låt de torka. Det är viktigt att det inte finns matrester eller 
liknande som luktar illa och är ohygieniskt. 

Separera: Består avfallet av mer än ett material, försök om möjligt att skilja dessa åt.  

Vik ihop: Böj in eller skydda vassa delar, platta till och vik ihop. Packa mindre pappersförpackningar i 
större, så tar det mindre plats både för dig och på återvinningsstationen. (Låt dock plast- och 
metallförpackningar ligga lösa i behållaren). 

För allas trevnad samt för att föreningen ska slippa onödiga kostnader är det mycket viktigt att vi alla 
hjälps åt med att hålla ordning och lägger saker där de ska ligga. 



Ropstens båtklubb tar emot följande 
avfall: 
Farligt avfall: Läggs i RBK Miljöstation 
Detta är avfall som är farligt för miljö och människa. Lämna det till miljöstationen som finns på 
mellan klubbstugan och styrelseboden. Vissa färghandlare tar emot sådana produkter som de 
säljer. OBS: Spola inte ner detta avfall i avloppet eller slå ut på marken. Exempel på farligt avfall 
som kan lämnas i RBKs miljöstation: 

• Färg-, lack- och limrester (burkar MED färgrester) 

• Lösningsmedel, t.ex. thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit, 
aceton 

• Diverse oljor, t.ex. spill-, smörj- och motorolja,  

• Glykol 

• Rengöringsmedel, t.ex. silverputs, kalkborttagare, polish, blekmedel, golv- och 
ugnsrengöringsmedel och fläckborttagningsmedel 

• Bil/båt/start/fritidsbatterier (blyacc) 

• Småbatterier (förutom knappcellsbatterier och uppladdningsbara batterier, de 
återlämnas till inköpsstället). 

• Bekämpningsmedel, t.ex. insektsspray, ogräsmedel och träskyddsmedel 

• Sprayburkar som inte är helt tomma 

Övrigt godkänt avfall: Läggs i RBK Grovsopbehållare 

Icke brännbart grovavfall 
Hit räknas saker som är av metall, porslin, kreamik, gips, spegelglas, verktyg, persienner, 
dricksglas, plexiglas, kristallglas och diverse blandmaterial. 

Brännbart grovavfall 
Hit räknas saker av trä (t.ex. möbler, pall och emballage), plast, gummi, frigolit och papper, 
kvistar och ris. 

Metall 
metallförpackningar ska vara rena, torra och tomma.  



Ex, Metallskrot, penseltorra färgburkar, VVS-detaljer, elartiklar (ej elektronik), stekpannor, 
skruvar, rör, plåtar etc 

Konservburkar, metallock, metallkapsyler, aluminiumfolie och -formar, tomma sprayburkar, 
tuber, dryckesburkar utan pant. 

Hårdplast 
Det kan vara svårt att skilja mellan hård och mjuk plast. Prova då att knyckla ihop förpackningen 
till en boll. Går den att knyckla ihop utan att spricka är det en mjuk plastförpackning. Spricker 
den är det en hård plastförpackning. Om den inte går att knyckla ihop överhuvudtaget är det 
också en hård plastförpackning. Förpackningarna ska vara rena, torra och tomma. Skruva av 
korkar och lock. 

Ex: Ketchupflaskor, saftdunkar, plastkorkar, plastlock, plastburkar, plastdunkar, små hinkar, 
plastflaskor, plastmöbler, tvättkorgar  

 

 
 



Av RBK ej godkänt avfall 
Lämnas på t.ex Djurgårdförvaltningens återvinningsplats på Fiskartorpsvägen eller någon 
återvinningsanläggning, ex Östberga, Bromma eller på Lidingö. 

Mjukplast 
Mjukplasten räknas som hushållssopor. 

Exempel: Bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i t.ex. müslipaket 

Vitvaror(kylskåp) 
Exempel: Hushållsmaskiner som kyl, frys, spis, torktumlare, disk- och tvättmaskin får inte 
lämnas i grovsopbehållaren. 

Tidningar 
Dags- och veckotidningar, telefonkataloger, trycksaker/reklamblad, vanligt skrivpapper, Böcker, 
kartonger, kuvert, papperspåsar, omslagspapper, wellådor till apparater, bokomslag får inte 
lämnas i grovsopbehållaren. 

Glas (färgat och ofärgat) 
Glasflaskor, glasburkar, vin- , öl- och spritflaskor, ljuskällor såsom glödlampor, lågenergilampor, 
lysrör får inte lämnas i grovsopbehållaren. 

Elektronikavfall 
Saker som drivits med sladd eller batteri, t.ex. diverse småapparater såsom klockor, leksaker, 
hushållsapparater och verktyg; eltillbehör såsom sladdar, uttag och armaturer; IT-, audio- och 
videoutrustning såsom TV, video, radio, stereo, datorer och kameror får inte lämnas i 
grovsopbehållaren. 
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