
 

 

Ordningsregler 
 
1. Båtplatsen hyrs årsvis. Avgiften skall vara betald senast den 31 mars. Om avgiften ej är betald till detta datum 
anses platsen uppsagd och kan hyras ut till någon annan.  
 
2. Båtplatsen får inte överlåtas på någon annan person eller hyras ut i andra hand. Medlem som sålt eller på annat 
sätt gjort sig av med sin båt och inte längre är i behov av sin båtplats skall snarast meddela styrelsen detta.  
 
3. Vid byte av bostadsadress är medlem skyldig att meddela ändrad adress till styrelsen.  
 
4. Vid sjösättning och uppdragning av båtar tillhandahålls båtvagn, slip, och wirespel. Dessa ska användas med 
varsamhet. Sjösättning får endast ske i ramperna. Rapportera omedelbart till styrelsen om något går sönder vid 
sjösättning eller upptagning.  
 
5. Sjösättning och upptagning sker på egen risk. Båt skall vara försäkrad eller ansvarsförsäkrad. Medlem är ansvarig 
för ev. skada orsakad på annans båt eller materiel. Medlem ansvarar för att egen brygga hålls i gott skick.  
 
6. Vinteruppläggning av båtar får endast ske på anvisad plats. Medlem ska under uppläggningstiden hålla sin plats i 
städat skick. Omedelbart efter sjösättningen skall platsen städas.  
 
7. Upplagd båt skall sjösättas eller avlägsnas från uppläggningsplatsen senast den 1 juni. Om båt står kvar efter 
nämnda datum skall styrelsen kontaktas. Båt får tas upp tidigast 1 september.  
 
8. Kärror, vagnar, pallningsvirke skall vara märkta med medlems namn, telefonnummer och båtplatsnummer på lätt 
skönjbar plats.  
 
9. Elkraft och vatten tillhandahålls under tiden 15 april till 31 oktober. Värmeelement, av vilket slag det må vara, får 
inte anslutas utan tillstånd för varje enskilt fall.  
 
10. Det är förbjudet att kasta avfall och annat skräp överbord eller släppa ut olja eller dylikt som kan orsaka 
förorening inom hamnområdet. Sopkärlen är endast avsedda för hushållssopor.  
 
11. Båten skall vara väl förtöjd.  
 
12. Kör varligt inom hamnområdet.  
 
13. Tänk på att köra båten så att det inte blir vågsvall som skadar andra båtar i hamnen.  
 
14. Båtar får ej sjösättas innan medlemsavgiften är betald.  
 
15. Bommarna skall alltid stängas och låsas vid in- och ut-passering.  
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