
 

 

   

Köpings

Motorbåtssällskap
Box 18
731 23 Köping         Bankgiro 5311-5341

 

Medlemsansökan 

Jag vill bli: ☐Medlem ☐Stödmedlem i Köpings Motorbåtssällskap  

Namn  ................................................................................Personnr ............................................................ 

Adress ............................................................................................................................................................ 

Post.nr.  ...............................  Postadress ................................................................................................... 

Tel.Mobil  .....................................................   Tel.bostad  ......................................................................... 

E-mail .............................................................................................................................................................  

Båttyp ..............................................................................Båtnamn................................................................. 

Ska båten lyftas med våran kran (OBS! Maxvikt 15 ton) ☐JA         ☐NEJ 

Ska båten förvaras på våran slip 

☐JA , jag fyller även i ett separat båtuppläggningsavtal 

☐NEJ  fyll i följande uppgifter  

Försäkringsbolag.......................................... Försäkringsnummer................................................................. 

Medlemsavgifter hittar du på hemsidan under ”Vara medlem     Medlemsavgifter” 

http://www.kmskoping.se/medlemsavgifter/ 

Kontakta ordförande för nyckel till slip och klubbön, depositionsavgift tillkommer 

Glöm inte att anmäla familjemedlem med namn och personnummer: 

1.        5. 

2.        6. 

3.        7. 

4.        8. 

Köping den                                    Underskrift 

 

Skicka blanketten till: Köpings Motorbåtssällskap  Box 18  731 23 Köping 

http://www.kmskoping.se/medlemsavgifter/


 

 

eller maila till sekreteraren på: sekr@kmskoping.se       

 

Miljöregler 

Medlemmar i KMS ska använda de mest miljövänliga produkter vid underhåll och drift av båten. 
Endast av myndigheter godkända båtbottenfärger och andra kemikalier får användas. 

 Undvik bottenmålning helt för att minska utsläpp av gifter. 

 Olika typer av polerande (antifouling) färger bör ej användas vid bottenmålning. Hårda färger 

rekommenderas. 

 Regler för båtbottenfärger finns här: 

 https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/batbottenfarger 

 Miljöglykol ”grön glykol” (propylenglykol) bör användas istället för ”vanlig” etylenglykol som är giftig. 

 Miljöoljor rekommenderas före mineraloljor. 

 Använd ej starka och giftiga rengöringsmedel. 

 Glykol, olja och bensin/diesel får Ej tömmas på marken eller i vattnet. 

 Lägg en torkduk under motorn för att suga upp spill eller läckage från motorn vid byte av olja eller oljefilter. 

Avfall kastas på miljöstationen för farligt avfall. 

 Töm motorn genom avtappningskran eller samla upp i hink bakom avgasröret. Häll inte ut på marken eller i 

vattnet. 

 Vid byte av kylvätska eller vid konservering ska detta ske under kontrollerad form och med uppsamlingskärl. 

 Uppsamlad vätska töms i därför avsedd behållare i miljöstationen för farligt avfall. 

 Vid bortskrapning av bottenfärg ska underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade 

färgrester slängas i särskild behållare i miljöstationen för farligt avfall. Torrskrapning förordas före våtslipning 

och högtryckstvätt. 

 Vid slipning av bottenmålade skrov skall slipmaskin vara försedd med uppsamlingspåse. 

 Omhändertagande av förorenat slagvatten ska genom särskild absorbent/uppsamlingsduk placeras i 

kölsvinet/motorrummet och regelbundet slängs i miljöstationen för farligt avfall. 

 Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle 

och oljespill från motor och växelhus. 

 Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar att hålla nere 

bränsleförbrukningen. 

 Vid akuta utsläpp av olja eller andra föroreningar till vatten, placera ut länsar och absorbenter och/eller 

kontakta Räddningstjänsten tel. 112. 

 

 

https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/batbottenfarger

