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För alla medlemmars trivsel på båtklubben har styrelsen satt ner några ordningsregler som 
gäller inom klubbens område och för driften av klubben i tillägg till det som är skrivet i 
stadgarna.  
Alla måste också vara medvetna om att klubbens område är öppet för allmänheten och där 
gäller regler som omfattas av både strandskydd och allemansrätten. Kraven på hänsyn mot 
omgivningen är desamma som på land. Inte störa – inte förstöra! 
 

1. Båtplatser. 
Alla medlemmar inom klubben har möjlighet att ansöka om en båtplats eller önskan 
om annan båtplats via vår kölista för medlemmar. (båtklubben skall var restriktiv med 
tilldelning av mer än en båtplats per medlem) Andra båtägare som är intresserade av 
båtplats och medlemskap kan ställa sig på vår intresselista för medlemskap och 
båtplats. Befintliga medlemmar har alltid företräde till båtplats om det råder brist. 
Medlem eller annan båtägare anmäler till styrelsen skriftligen eller muntligt om sina 
önskemål och båtens storlek/djupgång etc. 
Båtplatserna är inte personliga och styrelsen kan mellan och under säsonger 
(undantagsfall) byta platser för medlemmar efter behov som uppkommer, rätt båt på 
rätt plats gäller. När medlem byter båt skall detta meddelas och uppdateras i vårt 
båtregister. 
 
Om båtplatsinnehavare inte avser att använda båtplatsen kommande säsong trots 
betald avgift skall detta meddelas styrelsen. Medlem kan då välja att själv hyra ut 
platsen i andra hand till annan klubbmedlem eller överlåta till klubben att hyra ut 
platsen tillfälligt under säsongen. Halva hyran tillfaller då ordinarie båtplatsinnehavare 
om inget annat blivit överenskommet. 
Ordinarie båtplatsinnehavare kan avstå ifrån att använda sin tilldelade plats under max 
två säsonger om inte annat överenskommits. 
 
 

2. Inkoppling av El från klubbens elskåp.  
Av säkerhetsskäl får elström endast vara inkopplad från landbaserat eluttag till båt då 
ägaren är närvarande med undantag från batteriladdning. All elektrisk utrustning som 
kopplas in skall vara CE märkt och hel. 
Elen är avsedd för att kunna driva handutrustning och maskiner kortvarigt och får inte 
användas med energislukande utrustning som tex. båtvärmare om inte annat blivit 
överenskommet med styrelsen. 
 
För båtar liggande vi pontonbryggan finns 6 eluttag med individuella jordfelsbrytare 
och elmätare vilka är dedikerade till 6 båtägare som är personligt ansvariga för 
strömförbrukningen från respektive eluttag. Förbrukad ström under säsong debiteras 



respektive båtägare i samband med årsfakturan efterföljande jan/feb.  
 

3. Vägbom. 
Vägbommen skall som grundregel alltid hållas stängd efter in/ut passage. Vid tillfällen 
då medlem gör ett kortare besök på klubben kan det vara ok att lämna grinden öppen 
men att låset lämnas låst i stolpen som markering att medlem befinner sig inom 
området. Det är då också fritt för annan medlem att låsa om den så önskar. 
 

4. Försäkring. 
Alla medlemmars båtar inom klubbområdet skall vara försäkrade med minst en 
ansvarsförsäkring. 
 

5. Hundar inom klubben. 
Hundar är välkomna inom klubben men skall alltid hållas kopplade när andra 
människor rör sig inom klubben. Under perioden 1 mars tom 20 augusti skall hundar 
hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. 
Parkuddens naturreservat har kopplingstvång året runt. 
 

6. Parkering av bilar. 
Parkering av bilar och båttrailers skall ske på det avsedda parkeringsområdet. Bara i 
undantagsfall när den ytan blir full får andra möjliga ytor användas för P.  
Tänk också på att våra P platser är begränsande för oss varför huvudregeln är 1 bil per 
medlemskap, men ingen regel utan undantag. 
 

7. Sopkärl. 
Vi abonnerar på två sopkärl som töms var 14;de dag och som kan användas tills de blir 
fulla. Huvudregeln här är att ta hem de sopor man bär ner. Inga sopor får lämnas i 
kärlen om locket inte går att stänga och ej heller utanför.  
 

8. Toalett. 
Sedan 2020 har vi en modern luktfri förbränningstoalett som servar våra medlemmar 
och dess gäster. För att inga misstag skall ske är det viktigt att ni lär er handhavandet 
och läser instruktionen ovan toaletten. Om det ändå misslyckas, läs igen och rengör 
toaletten innan ni lämnar till nästa person.  
Särskilt viktigt att ansvarig medlem som lämnar ut nyckel till barn och gäster att 
säkerställa att handhavandet är förstådd.  
Om det ändå inte blir bra, kontakta hamnkapten. 
 
Vi har alla som medlemmar i klubben samma ansvar för att ordningsreglerna efterlevs 
och att vi gör det vi kan för att hålla klubbens område rent och fint från skräp och 
välkomnande för alla både medlemmar och andra besökare. 
 
 


