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1. Ordningsföreskrifter, Bryggor 
1.1. Hamnplats hyres för viss överenskommen båt, inte hamnplats. Hamnkapten har rätt att 

anvisa ny hamnplats, vid behov. 
1.2. 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. 

1.3. Andrahandsuthyrning är endast tillåten med hamnkaptens skriftliga medgivande. 
1.4. Anmälan, uppsägning av plats i hamn eller vinterförvaring ska meddela skriftligt till 

hamnkapten. Anmälan som inkommer efter 31 januari debiteras full avgift. 
1.5. Bryggorna får inte användas som upplagsplats för jollar och annan utrustning eller 

material. 
1.6. Medlem får inte montera egna y-bommar. 
1.7. Vinterliggare i hamnen är inte tillåtet utan styrelsens skriftliga tillstånd och debiteras extra. 
1.8. Hamnkapten kallar de som har arbetsplikt. Kallad medlem som uteblir debiteras 

pliktavgift. 
1.9. Medlem som önskar plats skall själv anmäla detta i klubbens elektroniska kösystem via 

BAS. 
1.10. Nyckel kvitteras ut hos Hamnkapten. Förlorad nyckel berättigar ej till återbetalning av 

depositionsavgift. 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. 

1.11. Klubbvimpel skall alla båtar bära väl synlig vid nyttjande av Åva Båtssällskaps 
vatten. 

1.12. Mastkran får endast användas av medlemmar. 
1.13. Mastkransbryggan är i första hand avsedd för mastarbetet. I övrigt får mastbryggan 

användas för tillfällig förtöjning i samband med lastning/lossning och mindre 
underhållsarbete. 

1.14. Bojekan får endast användas av klubbens medlemmar. Efter användning skall den lämnas 
på sin plats; städad, länsad och låst. 

1.15. Fiske är inte tillåtet från bryggorna. 
1.16. Medlem som inte innehar hamnplats men har nyckel till området anses vilja nyttja båtramp 

årligen och debiteras för detta. 
1.17. Begäran om utträde ur klubben ska meddelas skriftligt till klubbens kassör. Utträdet gäller 

från och med månadsskiftet efter att begäran kommit till kassören tillhanda. Erlagda 
avgifter återbetalas inte. 
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2. Ordningsföreskrifter, Förtöjning 
2.1. Hamnplats hyres för viss överenskommen båt, inte hamnplats. Hamnkapten har rätt att 

anvisa ny hamnplats, vid behov. 
2.2. Innan båt får förtöjas på anvisad bryggplats ska alla avgifter vara betalda samt båten vara 

minst ansvarsförsäkrad. 
2.3. Förtöjning skall ske enligt hamnkaptens instruktioner. 
2.4. Den som innehar bryggplats ansvarar för förtöjning, boj och bojsten som ska vara 

dimensionerade för säker förtöjning (se försäkringsbolagens rekommendationer). 
2.5. Bryggorna får inte användas som upplagsplats för jollar och annan utrustning eller 

material. 
2.6. Förtöjd båt ska vara märkt enligt Hamnkaptens anvisning med medlemsnummer. 

 
 

3. Ordningsföreskrifter, Markområde 
3.1. Vägbommen och bryggrindarna ska alltid hållas låsta. 
3.2. Parkering av fordon ska ske enligt anvisning eller där detta saknas 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. 

3.3. Parkering vid sidan om nedfarten är förbjuden. 
3.4. Båttrailers får inte parkeras inom området. När sjö- och torrsättningen är klar ska 

trailern omedelbart flyttas från markområdet. 
3.5. Vinteruppläggning av båtar inom markområdet är inte tillåten. Otillåtet upplagd båt kan 

flyttas på ägarens bekostnad. 
3.6. Inga sopor får lämnas kvar inom båtklubbens område. Klubben har ingen 

sophantering. 


	1. Ordningsföreskrifter, Bryggor
	2. Ordningsföreskrifter, Förtöjning
	3. Ordningsföreskrifter, Markområde

