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Ordningsregler vid Österby Båtklubb
Som medlem i Österby Båtklubb är du skyldig att följa
nedanstående ordningsregler!
Allmänt
För att uppnå en hög säkerhet på varvet och i hamnen och skapa trivsel i klubben har styrelsen beslutat om
ordningsregler som varje båtägare är skyldig att känna till och följa. I och med att varje båtägare betalar sin
debiterade avgift till klubben, anses han/hon också ha accepterat att följa klubbens ordningsregler. Överträdelse av
dessa regler kan medföra att båtägaren inte får förnyat avtal om plats och medlemskap i klubben.
Medlem som avser utträda ur klubben skall senast 31 december meddela detta. Vid senare begäran om utträde
skall medlemsavgiften betalas.

Lås och nycklar
Koden du får ger dig tillgång till klubbhuset samt nyckel till bommen vid sjösättningsrampen. I och med detta
förtroende följer också skyldigheten att se till att det blir låst samt att inte lämna ut kod och nyckel till någon som inte
tillhör klubben. Nyckeln till bommen är bara tillgänglig i klubbhuset under del av året för sjösättning och upptagning,
se hemsidan eller anslag i klubbhuset för aktuell period detta år. Övrig tid förvaras nyckeln av styrelsen.

Trafikregler på området
Fordonstrafik på grusvägen parallellt med strandlinjen är inte tillåten för klubbens medlemmar. Bilar tillhörande
båtklubben får parkeras på område enligt ritning bilaga 3 i ordningsregler. Parkering på ångbåtsbryggan är inte
tillåten. Parkering inom området sker på egen risk. Enskild väg utmed båtbryggor får ej
användas för biltransporter till och från båtar, ej heller för uppställning av andra transportmedel.

Trafikregler i hamnen
Kör din båt sakta när du går ut från, eller kommer in till hamn så att onödigt svall inte uppstår. Stort svall frestar på
både på bryggor och båtar.

Sjösättning
Efter avslutad sjösättning skall bockar och pallning märkas med namn och tel.nr samt platsen där båten har stått
städas. All sjösättning och upptagning sker på egen risk. Se till att du har bra försäkrat.

Särskilda bestämmelser
Sjösättning av båtar och avstädning av området skall vara avslutat den 15/6. Efter denna tidpunkt och fram till den
31/8 får båtar ej vara upplagda annat än efter av båtklubben beviljad dispens. Det antal båtar som uppläggs för
vinterförvaring på uppläggningsplatsen får ej överstiga 40 st. Under tiden 15/6 -31/8 får bilar tillhörande båtklubben
uppställas på av klubben disponerat område. Inga båtar får läggas upp sommar som vinter utmed strandlinjens
fastlandsdel.

Sjösättningsrampen
Sjösättningsrampen får bara nyttjas av klubbens medlemmar, vägsamfälligheten samt boende på Ängsholmen och
Flatgarn vid sjösättning och upptagning vår och höst. Nyckeln till rampen får inte lånas ut till vänner och bekanta. Att
ha båten på trailer och sätta i och ta upp vid båttur är inte tillåtet. Under del av året finns nyckel till bommen i
klubbhuset för sjösättning och upptagning, se hemsidan eller anslag i klubbhuset för aktuell period detta år. Övrig
tid finns nyckel att låna av styrelsen.
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Förtöjningsanvisningar
Dessa anvisningar är till för att skydda Din och andras båtar.
Alla förtöjningslinor, såväl i för som i akter måste vara försedda med lämpliga fjädringsanordningar. Dessa kan
antingen vara av gummityp eller fjädrar. Används gummifjädrar skall dessa monteras enligt fabrikantens
anvisningar. Spiralfjädrar måste säkras med en kätting enligt bilden. Allt tågvirke skall vara minst 12 mm. Inte ens
mycket små båtar får förtöjas med tunnare linor. Ögonsplitsar skall vara försedda med kaus.

Karbinhakar och så kallade brandkårshakar får av säkerhetsskäl inte användas. De enda hakar som kan användas
är så kallade Merkshakar eller likvärdiga. Det finns andra fabrikat med samma funktion.
All förtöjning skall ske med två linor i fören och två i aktern. Se bilaga 1.
Om båtägaren efter uppmaning inte åtgärdar felaktig förtöjning utgår en ordningsbot på 1000:- per tillfälle.

Båtplatsen
Respektive medlem är skyldig att hålla sin egen båtplats ren från vass. Lie finns vid mittersta nedgången till
bryggan. Medlem som inte avser att lägga i båten för säsongen skall meddela detta till klubben. Medlem får inte
hyra eller låna ut sin båtplats i andra hand. Medlem som avser att byta till större båt skall i förväg kontakta
båtplatsansvarig i klubben.

Eluttagen
Eluttagen får endast användas för laddning av batterier och el-verktyg. Elvärmare i båten är inte tillåtet.
Sladdlampor och kablar skall vara ur säkerhetssynpunkt godkända. Skarvkabel till elmaskiner skall vara försedda
med ledare för skyddsjord.

Lastbryggan
Lastbryggan får endast användas till i och urlastning. Båtar får aldrig lämnas förtöjda vid lastbryggan. Se till att slå
av strömmen till eluttaget om du använt det. På och avslagning av strömmen sker i förrådet i klubbhuset.

Uppläggningsplatsen
Område som klubben disponerar framgår av områdeskartan bilaga 3 i ordningsreglerna. Inga bilar, båtar eller trailer
får ställas upp eller parkeras utanför markerat område. Båtar, bockar, trailer och pallvirke skall vara märkta med
namn och telefonnummer.

Sopor/Miljö
Klubben har ingen gemensam sophantering. Rester/sopor skall avlägsnas av respektive båtägare. Det som
båtägaren tar med sig till båten skall han också ta med sig därifrån. För tömning av toa-tank hänvisas till
Bryggholmens suganläggning. Batterier, oljor, färgburkar mm får ej lämnas på området utan transporteras av
respektive båtägare till kommunens miljöstationer.

Båtvakt
Som medlem med tilldelad båtplats är du skyldig att gå båtvakt på tilldelad tid. Vaktlista upprättas och utsändes av
styrelsen. Om du själv inte kan gå på tilldelad tid måste du själv skaffa ersättare. Det är du som är ansvarig för att
vakt sker på din uppsatta tid. Om vakthållningen uteblir på din tid får du böta 1000:- enligt årsmötesbeslut.
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Arbetsdagar
För underhåll och reparation av bryggor och klubbhus, samt upprensning efter strandlinjen ordnas arbetsdagar.
Under varje år anordnar klubben 4st arbetsdagar, 2st på våren och 2st på hösten. Av dessa tillfällen ska varje
medlem delta på två av fyra arbetsdagar, ett på våren och ett på hösten eller betala avgift enligt gällande taxa per
tillfälle man har arbetsplikt på men inte deltar. Så vill man inte deltaga på någon arbetsdag så betalar man gällande
taxa x2 för utebliven arbetsplikt. Gällande taxa framgår av information inom hemsidan.

Adressändring
Meddela klubben om du flyttar och byter adress och tel.nr. Gäller även e-postadresser. Det är medlemmens ansvar
att kontrollera uppgifterna i medlemslistan.

Övrigt att tänka på
Fresta inte tjuven! Lämna aldrig stöldbegärliga prylar i båten när du ligger vid bryggan. Undvik långtidsparkering på
området när du är på semester. Med hjälp av bilnumret kan tjuven ta reda på var du bor och hälsa på i bostaden –
han vet ju att du är på sjön.

Sanktioner
Medlem som bryter mot ordningsreglerna kan bli föremål för uteslutning enligt § 4:4 i stadgarna.
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