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1 Allmänt 
1.1  Hamnen och markområdets placering inom naturreservat medför extra stora krav på försiktighet 

med miljön. Det innebär att hantering av material, avfall etc. ska ske på sådant sätt att miljön inte 
påverkas negativt. Var och en ansvarar för bortforsling av eget avfall, inkl. bojar, kättingar etc. 

1.2 Fiske får inte ske från bryggorna. 
1.3 Hamnkapten ansvarar enligt klubbens arbetsfördelning för ordningen inom hamn- och 

markområdet. Hamnkaptenens anvisningar ska därför följas. 
1.4 Medlem ska snarast skriftligen rapportera ändring av uppgifter som ingår i medlemsregistret. 

Registret omfattar, utöver namn, adress och telefon, uppgifter om båten såsom båttyp, längd, 
bredd och djup samt försäkringsbolag och nummer på försäkringen. Uppgifterna ska sändas till 
klubbens kassör. 

1.5 Faktura avseende medlemsavgift etc. aviseras till den adress medlemmen uppgivit till klubben. 
Det åligger medlemmen att anmäla adressändring så att eventuell uteslutning inte beror på 
felaktig adress. Det åligger inte klubben att söka efter ny adress om brev till medlem returneras 
på grund av fel adress. 

2 Klubbnyckel till vägbom och bryggrindar 
2.1 Nyckel till vägbom och bryggrindar tillhandahålls medlem av den av styrelsen utsedda 

funktionären. Nyckel ska kvitteras. För varje nyckel erlägges depositionsavgift vilken återbetalas 
när nyckel och kvitto återlämnas. 

2.2 Den som inte längre är medlem ska återlämna kvitterad/e nyckel/ar inom en månad från det att 
medlemskapet upphört. Sker inte så är deponerat belopp förverkat. 

3 Hamnen 
3.1 All uthyrning av bryggplats sker via av styrelsen utsedd funktionär (normalt hamnkaptenen). 

Beträffande andrahandsuthyrning se punkt 6 nedan. 
3.2 Båt >12m lång eller >4 m bred eller deplacement över 8 ton, kan normalt ej tas emot. 
3.3 Bryggplats hyres för viss överenskommen båt. Kontroller äger regelbundet rum för att säkerställa 

att rätt båt ligger på anvisad plats. 
3.4 Inför byte av båt ska kontakt tas med hamnkaptenen för avstämning att befintlig bryggplats 

fungerar för den nya båten. Är platsen för stor eller för liten för den nya båten kan ny plats 
anvisas när sådan finns tillgänglig. 

3.5 Används inte bryggplats av ordinarie bryggplatsinnehavare under två säsonger i rad äger 
klubben rätt att återta platsen. Ett sådant beslut meddelas skriftligt. 

3.6 Innan båt får förtöjas på anvisad bryggplats ska komplett registerunderlag ha lämnats, alla 
avgifter vara betalda samt båten vara minst ansvarsförsäkrad. 

3.7 Den som innehar bryggplats ansvarar för förtöjning, boj och bojsten som ska vara 
dimensionerade för säker förtöjning (se försäkringsbolagens rekommendationer). 

3.8 Bojkätting (motsvarande) ska inspekteras minst vartannat år. 
3.9 Båten ska förtöjas i brygga och boj med dubbla tampar. 
3.10 Klubben ikläder sig inget ansvar för person- eller båtskador. Ansvaret åvilar båtägaren (se ovan 

punkt 3.6 om krav på försäkring). 
3.11 Y-bommar är inte tillåtna utan styrelsens medgivande. 
3.12 Bryggorna får inte användas som upplagsplats för jollar och annan utrustning eller material. 
 



  SPIRUDDENS BÅTKLUBB (SBK)  

 Ordningsföreskrifter 
(gäller från 1 januari 2009 och tills vidare) 

3.13 Mastkransbryggan är i första hand avsedd för mastarbetet. I övrigt får mastbryggan användas för 
tillfällig förtöjning i samband med lastning/lossning och underhållsarbete. 

3.14 Mastkranen får endast användas av klubbens medlemmar. 
3.15 Vinterliggning vid bryggorna är inte tillåtet utan styrelsens medgivande. Vintertid är från 1 

november till 1 april året efter. Kvarliggande båt påföres en extra avgift. 
3.16 Bojekan får endast användas av klubbens medlemmar. Efter användning skall den lämnas på sin 

plats vid mastkransbryggan; städad, länsad och låst. 

4 Markområdet 
4.1 Vägbommen och bryggrindarna ska alltid hållas låsta. 
4.2 Parkering av fordon ska ske på sådant sätt att trafiken inom området inte hindras och att tillfart till 

bryggorna, toalett och sjösättningsramp kan ske utan hinder. Fordon som hindrar 
framkomligheten kan flyttas på fordonsägarens bekostnad. 
Parkering vid sidan om nedfarten är förbjuden. 

4.3 Båttrailers får inte parkeras inom området. När sjö- och torrsättningen är klar ska trailern 
omedelbart flyttas från markområdet. 

4.4 Vinteruppläggning av båtar inom markområdet är inte tillåten. Otillåtet upplagd båt kan flyttas på 
ägarens bekostnad. 

5 Kö till bryggplats 
5.1 Kö till bryggplats omfattar endast klubbmedlemmar. Turordning i kölista avgörs av den tidpunkt 

medlemsavgift inkommit till klubben och uppgifter lämnats i enlighet med 1.4. Hänsyn tas till 
båtens storlek och djupgående. 

5.2 Inför kommande säsong ska den som står i kö för bryggplats, senast den 31 januari aktuellt år, 
anmäla till hamnkapten att bryggplats önskas. 

6 Andrahandsuthyrning 
6.1 Andrahandsuthyrning av båtplats får ske till medlem som står i kö, på samma villkor som den 

ordinarie platsinnehavaren har. All andrahandsuthyrning förmedlas av hamnkaptenen. 
6.2 All typ av båtuthyrning och annan kommersiell verksamhet är förbjuden. 

7 Utträde 
7.1 Begäran om utträde ur klubben ska meddelas skriftligt till klubbens kassör. Utträdet gäller från 

och med månadsskiftet efter att begäran kommit klubben tillhanda. Erlagda avgifter återbetalas 
inte. 

7.2 Medlem som inte erlagt medlemsavgift senast efter påminnelsens sista betalningsdag anses ha 
utträtt ur klubben. Rätt till bryggplats upphör. 

7.3 Medlem som utträtt och som haft bryggplats ska kontakta hamnkapten angående boj och 
bojsten. Nås inte uppgörelse med hamnkaptenen eller den som övertar bryggplatsen åligger det 
ägaren att avlägsna bojen och bojstenen från klubbens område senast 30 april det år då utträdet 
skett. Sker inte sådan bortforsling i anslutning till att bryggplatsen lämnas övertar klubben boj och 
bojsten. 
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