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ORDNINGSREGLER FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB 
 

1 Sommarplats 
 
1.1 Definition 
Till sommarplats räknas: 

 Bryggplats, utpekad plats vid klubbens bryggor. 
 Trailerplats, utpekad plats för uppställning av båt på trailer inom klubbområdet. 

 
1.2 Disponering 
Regler kring disponering av sommarplats: 

 Sommarplats tilldelas årligen. 
 Tilldelad sommarplats får disponeras av medlem för egen båt. 
 Sommarplatsen får inte lånas eller hyras ut i andra hand av medlem. 
 Outnyttjad sommarplats kan av medlem behållas under endast ett år. 
 Medlem som: 

o upprepat inte fullgör med sommarplatsplatsinnehav förenade 
förpliktelser 

o gjort sig skyldig till så klandervärt handlande att klubbens anseende 
därav kan antas bli lidande 

kan fråntas sommar- och vinterplats. Beslut om detta skall tas av styrelsen. 
 

Speciell gäller för trailerplats: 
 Tillgång till ordinarie trailerplats kan endast garanteras från sista sjösättning till 

första upptagning, utanför dessa tider får trailer ställas på lämpligt ställe inom 
klubbområdet och får då inte vara fastlåst. 

 Det är inte tillåtet att ha täckningar eller andra arrangemang runt båten än de 
man skulle ha haft om båten legat på bryggplats. 

 
1.3 Uppsägning 
Uppsägning av sommarplats skall ske senast den 28 februari. 
 
Sker ej uppsägning inom angiven tid, disponerar medlemmen sommarplatsen under den 
närmaste säsongen och är skyldig, oavsett om platsen nyttjas eller ej, att erlägga avgift 
för platsen liksom att uppfylla med sommarplatsinnehav förenade förpliktelser. 
 
1.4 Förpliktelser 
Till sommarplatsinnehav finns kopplat ett antal förpliktelser: 

 Vaktgång 
Medlem med sommarplats har skyldighet att fullgöra vaktgång enligt klubbens 
vaktregler. Vid för få genomförda vaktpass samt vid bokat men inte genomfört 
vaktpass utgår avgift enligt aktuell avgiftslista. 

 Klubbarbete 
Medlem med sommarplats har skyldighet att delta på arbetspass till vilka 
klubben kallar. Vid oanmäld frånvaro från arbetspass till vilket man personligen 
kallats utgår avgift enligt aktuell avgiftslista. 
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2 Vinterplats 
 
2.1 Definition 
Vinterplats är plats inom klubbens område avsedd för uppställning av båt vintertid. 
 
2.2 Disponering 
Vinterplatser får nyttjas mellan 15 september och 1 juni (regleras i avtal med Lidingö 
stad). 
 
Medlem med sommarplats förväntas också vinterförvara båten på klubbens område. Om 
detta ej sker skall det meddelas till kassör och hamnkapten. 
 
2.3 Uppsägning 
Uppsägning av vinterplats skall ske senast den 15 september. 
 
Sker ej uppsägning inom angiven tid, disponerar medlemmen vinterplatsen under den 
närmaste säsongen och är skyldig, oavsett om platsen nyttjas eller ej, att erlägga avgift 
för platsen. 
 
2.4 Förpliktelser 
Till vinterplatsinnehav finns kopplat ett antal förpliktelser: 

 Båten skall vara tydligt märkt med namn och mobilnummer. 

3 Vinter- och sommargäst 
 
3.1 Definition 
Vinter- och sommargäst är båtägare som inte är medlemmar men trots det har sommar 
eller vinterplats. 
 
3.2 Disponering 
Vinter- och sommargäst disponerar tilldelad plats endast under begränsad tid, normalt 
en säsong men gällande sommarplats ofta del av säsong. 
 
3.3 Uppsägning 
Då rätten att disponera platsen är tidsbegränsad sker normalt ingen uppsägning. 
 
3.4 Förpliktelser 
Sommargäst: 

 Båten skall vara försäkrad. 
 Sommargäst är inte skyldiga att gå vakt eller delta på arbeten. 

Vintergäst 
 Båten skall vara försäkrad. 
 Båten skall vara tydligt märkt med namn och mobilnummer. 
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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. 
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10 El i båten 
Båtarna får normalt inte vara anslutna till landel, detta gäller såväl sommar- som 
vintertid. 
 
Elapparater och elutrustning som används vid underhåll och reparation skall vara 
avsedda för utomhusbruk. Kablar och fördelningsdosor skall vara jordade, handredskap 
eller sladdlampor skall vara jordade eller dubbelisolerade. Skadade kablar eller 
kontaktdon får inte användas.  
 
Förvara inte elapparater i båten när de inte används. Kondens och fukt kan medföra 
brand eller olycksrisk när apparater som förvarats i båten eller på annan ouppvärmd 
plats kopplas in. 
 
Varken CE märkta apparater eller jordfelsbrytare garanterar att olyckor inte kan hända. 
Var kritisk mot billiga apparater. 
 
Om värmare används vid till exempel plastning, limning eller lackning, var förvissad 
om att det finns tillräckligt med ventilation för att förhindra överhettning. Placera 
värmaren på ett säkert sätt. Tänk på att lösningsmedelsångor är brandfarliga. 
 
När el är inkopplad se till att inkommande elkabel är avlastad så ingenting händer ifall 
någon oavsiktligt drar i eller flyttar på kabeln. 
 

11 Miljöstation 
Miljöstationen skall användas men bara på det sätt den är avsedd för. Uttjänta batterier 
skall lämnas till kommunens miljöåtervinning av medlemmarna själva. 
 

12 Trafik inom hamnområdet 
Trafik på hamnplanen skall ske med hänsyn, maximal hastighet inom är 10km/h. 
I hamnbassängen är maximal hastighet begränsad till 3 knop. 
 

13 Grindar 
Grindar till området och till bryggor skall vara låsta. 
 

14 Täckning 
Presenningar skall vara gröna, vita eller svarta. Övriga färger skall undvikas. 
 

15 Klubbens utrustningar 
 
15.1 Allmänt 
Varje aktiv klubbmedlem har nyttjanderätt till klubbens utrustning, i vissa fall efter 
överenskommelse med ansvarig styrelsemedlem. 
 
Vid omfattande reparationer eller ombyggnad, där klubbens utrustning tas i anspråk i 
större omfattning eller under längre tid, skall tillstånd inhämtas från styrelsen. 
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15.2 Verkstad 
Verkstaden är avsedd för klubbens medlemmar och funktionärer och får användas för 
arbete relaterade till båt och klubb. Begränsningar finns gällande verkstadens maskiner, 
se separat dokument ”Verkstadsregler för Skärsätra Båtklubb” som finns anslaget i 
verkstaden. 
Vid tveksamhet om rätta handhavandet skall alltid verkstadsintendenten eller 
hamnkaptenen rådfrågas. 
 
15.3 Mastkran 
Mastkranen är endast avsedd för att lyfta master och får inte användas till annat än att 
lyfta master. Mastkranen får användas av alla medlemmar. 
 
15.4 Lyftkran och truck 
Viss tung utrustning som lyftkran och truck får endast hanteras av styrelsen utsedda 
funktionärer, se separat dokument ”Hantering av lyftkran och truck” som finns anslaget 
i affären. 
 
15.5 Affären 
Utrustning som finns i affären, klubbens förråd för verktyg förbrukningsartiklar, får 
användas av medlemmar endast i samband med klubbaktiviteter så som klubbarbeten 
och upptagningar och sjösättningar. 
 
15.6 Klubbhus 
Klubbhuset är normalt öppet för alla medlemmar. Klubbhuset kan lånas av medlem för 
privata sammankomster efter kontakt med klubbhusintendenten. 
 

16 Förvaring av privat utrustning 
 
16.1 Pallning och presenning 
Medlem har rätt att förvara, med namn väl märkt, pallningsvirke och täckställningar 
som används för i klubben registrerad båt, i bockgården på klubbens område enligt 
anvisningar av hamnkapten. 
 
Presenningar, som är märkta med namn, får förvaras i mastskjulets hyllor. 
 
16.2 Mast 
Mast, märkt med namn, får förvaras i mastskjulet. Masterna skall vara avklädda eller 
väl packade för att underlätta hanteringen för alla. 
 
16.3 Trailer 
Medlem kan efter tillåtelse av hamnkapten ställa upp, med namn väl märkt, trailer / 
båtvagn som används för i klubben registrerad båt på klubbens område. Trailern skall 
vara i sådant skickat att den med enkelhet kan kopplas till dragfordon och flyttas. 
 
Hemmagjorda vagnar är ej tillåtna och får heller inte förvaras inom båtklubben. 
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17 Sjösättning och upptagning 
Sjösättning sker normalt sex gånger på våren och upptagning fyra gånger på hösten. I 
undantagsfall kan upptagning eller sjösättning ske vid andra tillfällen, detta skall då 
överenskommas med slipförmän eller hamnkapten. 
Listor läggs i klubbhuset när datum för sjösättning och upptagning fastställts. 
Medlemmarna skall anteckna sig i god tid på dessa listor. 
 
Vid uppdragning och sjösättning skall båtägare infinna sig i god tid, samt vara 
närvarande tills slipförman meddelar att arbetet är avslutat. 
 
Bockar och pallning skall vara av god kvalitet, slipförmännen kan vägra upptagning om 
bockar och pallning bedöms vara för dålig. 
 
Upptagna båtar skall vara märkta med namn och telefonnummer. 
 
Båtar får ej, annat än i särskilda fall och då av hamnkapten godkänd anledning, ligga 
kvar på land efter sista ordinarie sjösättningsdagen, datumet varierar från år till år. Detta 
gäller ej de som har kontrakt på att stå på trailer under sommaren. 


