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Ordningsföreskrifter  
 

Trivsel och trevnad i hamnen skapar var och en av oss framför allt genom det sätt på 

vilket vi uppträder i gemenskapen i hamnen.  Som vägledning har föreningen 

upprättat dessa ordningsregler. 

 
1. Hamnområdet med uppläggningsplatser och bryggplatser är öppet för medlemmar. 

Styrelsen har rätt att göra nödvändiga omplaceringar inom hamnområdet om så 

krävs för att få ett bättre utnyttjande av hamnplatserna. Vid sådana omplaceringar är 

berörda båtplatsinnehavare skyldiga att medverka. Båtar och båtvagnar får endast 

ställas upp på den egna platsen.  

Vintertid ordnas ingen plogning av föreningen.  

Den som önskar ploga måste informera styrelsen om detta och erhålla anvisningar 

om var snömassor får läggas upp. 

 

2. Uppläggningsplatserna skall hållas fria från växtlighet och i ett rent och trevligt 

skick. Stöttor, virke, trappor, täckningsmaterial etc. skall hållas samlat inom den 

egna uppläggningsplatsen. Även ev snöras skall hamna inom den egna platsen.  

Nybyggnation av båthus är inte tillåtet. Inga nya ”permanenta båttäckningar” eller 

båthus får uppföras utan styrelsens tillstånd.   

Med båthus avses täckning av permanent slag, exempelvis regelstomme med 

permanent täckning av plåt, panel, skivmaterial eller presenning. Hit räknas även sk. 

båttält. Båthus kräver dessutom godkänt bygglov från kommunen. 

Båttäckning kräver ej bygglov, och är tillåtet. Med båttäckning avses täckning som 

är ämnad för säsongsanvändning, och som monteras ned så att inga täckande delar 

kvarstår under båtsäsongen. 

Medlem som vill sälja någon form av redan befintligt permanent båthus eller 

båttäckning, och som inte ingår i någon av båthusföreningarna, måste kontakta 

styrelsen innan försäljning. Medlem äger naturligtvis sitt båthus eller permanenta 

båttäckning men inte själva uppläggningsplatsen, och den kan därför inte 

automatiskt följa med en försäljning. 

 

3. Bryggplatserna får nyttjas när bryggorna är anslutna. Det ankommer på medlem att 

hålla god ordning på bryggorna för att undvika uppkomst av hinder eller skada. 

Båt skall i hamnen hanteras med gott sjömanskap och framföras så att svall inte 

bildas, dock i högst 3 knop. Båt skall förtöjas så att skador ej uppstår på andra båtar 

och hamnens egendom. 

Personer som vistas i båt vid föreningens bryggor under kvälls- och nattetid, måste 

av brandskyddsskäl meddela detta till hamnvakt. Meddelandet görs muntligt och ska 

innehålla information om vilken båt personen/personerna vistas i samt antal 

personer. Hamnvakten antecknar därefter informationen i vaktloggen. Bryggorna 

ansluts till land och lossas från sina landfästen på hösten vid datum som anges på 

båtklubbens hemsida. 
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4. Lastkaj/Mastkranen. Lastkajen är endast till för lastning, lossning och förtöjning i 

samband med sjösättning/upptagning. Annan användning endast efter tillstånd från 

styrelsen. 

Efter användning av mastkranen skall lyftkroken säkras. Avtagen mast forslas 

omgående bort efter avmastning. Upptäcks skada på mastkranen, skall denna 

omedelbart anmälas till styrelsen. 

 

5. Försäkringsskydd. Medlem är skyldig att ha egendom som finns inom båtklubbens 

område försäkrad i en omfattning som säkerställer ersättning för eventuella skador 

på annans- eller båtklubbens egendom.  

 

6. Tillgänglig service som finns inom hamnområdet som el, vatten och anordning för 

tillvaratagande av sopor får endast brukas av medlem. Regler för avfall finns i 

miljöreglerna. Det ankommer på respektive användare att vara sparsam och försiktig 

vid användningen och särskilt iakttaga vad som gäller för farligt avfall. Eluttagen på 

bryggorna får endast användas för batteriladdning och mindre arbeten i båten och får 

max vara anslutna 24 timmar vid samma tillfälle. El får ej användas för värme eller 

kylskåp. 

 

7. Andrahandsuthyrning av bryggplats eller uppläggningsplats medges endast 

efter tillstånd från styrelsen, ett år i taget och i max två på varandra följande år. 

Medlem som önskar hyra ut sin plats kontaktar därför hamnkapten eller 

platsansvarig som prövar ansökan. Andrahandskontrakt finns som utskrivbart PDF-

dokument på hemsidan samt som blankett i vaktkuren. På formuläret framgår de 

särskilda villkor som gäller för uthyrning i andra hand. 

 

 

8. Vakt och gemensamt arbete skall utföras av samtliga medlemmar (se särskilt §11 i 

föreningsstadgan) i enlighet med meddelade vakt- och arbetsaktiviteter. Regler för 

vakthållning anges i dokumentet ”Vakthållning vid båthamnen” som finns att läsa i 

vaktkuren. Den medlem som inte fullgör dessa aktiviteter enligt angivna 

bestämmelser debiteras en avgift för varje uteblivet tillfälle. 

 

 

Styrelsen 


