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4 Båtstorlek och byte av båt 
Allmänt gäller begränsning av båtarnas storlek inom klubben till maximalt 5 ton och 
maximalt 1,5 meters djupgående. 
 
Medlem som sålt eller står i begrepp att sälja sin båt men vill behålla sin sommar- 
och/eller vinterplats, då avsikten är att skaffa annan båt, skall genom kontakt med 
hamnkaptenen förvissa sig om att den nya båten passar till klubbens utrustning samt att 
lämplig sommarplats finns tillgänglig. 
 
Medlem kan förvägras sommar- och/eller vinterplats om ny båt inte passar klubbens 
utrustning eller om lämplig plats inte kan ordnas. 
 
5 Bryggplats och förtöjningar 
Förtöjda båtar skall ha goda förtöjningstrossar med fjädring såväl i akter- som för. 
Fjädringen i y-bommars yttre ände skall vara av gummityp för att minimera risk för 
skador på grannars och egen båt. 
 
6 Störande ljud 
Då båtklubben har många grannar får arbete som kan störa inte utföras mellan 22:00-
07:00. 
 
I övrigt störande ljud så som slamrande fall och gnisslande fjädrar skall minimeras. 
 
7 Sjösättningsramp 
Sjösättningsrampen är avsedd för klubbens medlemmar. 
 
Maximal totalvikt (båt och trailer) för sjösättning eller upptagning på rampen är 1,4 ton. 
 
8 Spolplatta 
Spolplattan får endast användas för båttvätt annan tvätt, till exempel biltvätt, får inte 
utföras då eventuella oljerester förstör reningsanläggningens filter. 
 
9 Ordning och reda 
För den gemensamma trevnaden skall du alltid hålla rent efter dig i såväl verkstad som 
toalett och klubbhus. Har du använt klubbens glas och porslin diska och torka efter dig. 
Toalett och tvättrum får endast användas för den personliga hygienen. 
 
Tänk på renhållningen vid båten under utrustningstiden. Uppläggningsplatsen skall vara 
befriad från allt "bråte" när båten skall sjösättas. Varje båtägare städar själv inom en 
vecka sin vinteruppläggningsplats efter företagen sjösättning. 
 
Medlem skall tillse att hans båt såväl på land som vid bryggan hålls i sådan ordning att 
klubbens anseende inte skadas. 
 
  


