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Båtar som förtöjs i hamnen skall ha förtöjningslinor som motsvarar gängse krav. Båtar
som förtöjs vid Y-bommar skall dessutom vara försedda med, ryckdämpare
(gummifjädrar) i alla fyra förtöjningslinorna. Förtöjningsgods (tampar och ryckdämpare)
skall vara av klubben godkända dimensioner och typer. Detta för att minimera
påfrestningarna på båtarna och bommarnas infästningar i bryggorna.
Vinteruppställningsplatserna skall vara fria från båtar, vagnar och vaggor från mitten
av maj till mitten av september.
Vid arbetsdagarna på hösten skall samtliga båtar i hamnen vara torrsatta eller
borttagna.
För vinterförvaring skall båtarna ställas upp inom markerat område enligt lista i
klubbstugan. Listan skall fyllas i sedan information erhållits om att listan anslagits i
vaktrummet. Kompletterande ordningsregler på listan skall följas. De båtar som skall
stå i den främre raden ställas upp sist så att de båtar som skall stå i den bakre raden
kan ställas upp utan onödigt besvär.
Båtvagnar och vaggor skall vara tydligt märkta med ägarens namn och
telefonnummer. Det material som inte uppfyller ovanstående kommer att transporteras
bort eller försäljas av klubben.
Vid nyttjande av klubbens mastställ skall de lättaste masterna placeras överst i
maststället. Master med monterade vantspridare får inte placeras för förvaring i
maststället.
Meddela alltid om du förändrar ditt nyttjande av hamnen till båtplatsansvarig i god tid
före vårarbetsdagarna. Utebliven anmälan av att man tänker vara inaktiv innebär att
driftavgift måste betalas även om båten ej sjösätts och omvänt så kan man bli utan plats
om man ej i god tid anmält att man tänker återgå till att vara aktiv. OBS att
medlemsavgiften alltid skall betalas, gäller alltså även inaktiv medlem.
Aktiva medlemmar och de som hyr plats skall delta i de arbetsdagar som styrelsen
kallar till.
Aktiva medlemmar och de som hyr plats skall delta i hamnkommitténs vakthållning.
Vid vaktbyte notera noggrant i vaktlistan med vem du har bytt.
När Du använder klubbens material - gör det med samma omtanke som om det vore
Ditt eget. Återställ alltid det Du använt där det ska vara. När något är trasigt skall man
först försöka laga det själv, om man inte lyckas skall man därefter meddela hamnfogden
eller någon i styrelsen och noterar felet i loggboken så att alla kan se vad som är på
gång.
Om Du låst upp någonstans - se till att det blir låst igen! Om Du inte låser se då till att
den som tar över efter Dig bekräftar att han tar över ansvaret.
Om Du använt klubbstugans kök - diska efter Dig!

Ta alltid hem Dina sopor! Ingen sophantering i hamnen!
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Färgrester och oljor lämnas på någon miljöstation t.ex. på Johannedal
För Din egen säkerhet - använd kontrollfunktionen på de uppsatta jordfelsbrytarna när
Du ansluter Din utrustning till eluttag inom vår anläggning!

Travers och truck får endast köras av godkända förare!
Sjösättning och upptagning sker tillsammans under ordnade former med utbildade
travers och traktorförare.
För att du ska vara behörig att köra truck och travers ska du ha genomgått en
utbildning.
Styrelsen
Styrelsen
Not: * Som aktiv medlem räknas den som ej anmält att man har för avsikt att vara inaktiv. Dvs. om man ej har
anmält att man skall vara inaktiv så skall arbetsdagar och vakthållning fullgöras även om man ej har sjösatt båten.

