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§1. Klubbens brygg- och uppläggningsområde är i första hand beredd plats för i 
klubben inregistrerade båtar. Medlem ges plats i mån av utrymme och efter 

den turordning som ansökan om båtplats inkommit till styrelsen.  
 
§2. Rätten till brygg- eller uppläggningsplats är personlig för personligt ägd båt 

och får ej utlånas, uthyras eller på annat sätt överlåtas. På uppmaning skall 
ägandeskapet till båten kunna styrkas.   

 

§3. Medlem eller gästliggare som ej avser att utnyttja upplåten bryggplats för 
längre tid skall meddela hamnkaptenen.  

 

§4. Medlem och gästliggare är skyldig att efterfölja vid varje tidpunkt gällande 

ordningsregler och ovillkorligen rätta sig efter hamnkaptenens anvisningar. 
Om inte detta sker utan onödigt dröjsmål avvisas båten och erlagd avgift är 
förverkad.  

 

§5. Hamnkaptenen äger rätt att när så erfordras omplacera båtar för bästa 
utnyttjandet av hamnen med hänsyn till båtars storlek, etc.  

 

§6. Brygg- och uppläggningsområdet får ej utnyttjas för upplag av 
täckningsmaterial, pallningsmaterial, etc. I princip skall området alltid vara 

tömt och städat.  Båtar får endast vara vara upplagda på klubbens område 
för tillfälliga och kortvariga reparationer om Hamnkapten har givet sitt 
skriftliga godkännande.  

 

§7. Båt som förtöjs eller förvaras inom hamn- eller uppläggningsområdet skall 

ovillkorligen vara försäkrad. Vid ansökan/anmälan om bryggplats skall kopia 
på giltigt försäkringsbevis inlämnas.  

 

§8. Dessa ordningsregler skall även delges och gälla för gästliggare.  
 

§9. Styrelsen äger rätt att utfärda kompletterande ordningsregler efter vad man 
finner påkallat.  
 

§10. Medlem är skyldig att hålla klubbensstyrelse uppdaterad beträffande 
aktuella kontaktuppgifter till medlem så som telefonnummer, mobilnummer 

och e-postadress 
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§11. Båtens längd och vikt måste vara anpassade till bryggans konstruktion 
och kondition och nedan är några grova regler som Hamnkapten har rätt att 
ändra om bryggans kondition och/eller konstruktion försvagas. 
 
Max längd: 12 m 
Max vikt:   12 ton (i detta ingår båt, last, bränsle, vatten etc) 

 
 

§12. Hamnkapten bestämmer de regler som gäller för gästbojar och dessa 
regler måste följas av både medlemmar och gäster. 
 

 


