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Lilla Essinge Båtklubb  
 

ORDNINGSREGLER FÖR HAMNEN 
 

1. Inom hamnen ska snygghet och ordning alltid iakttas. Hamnkaptenen ansvarar för 
ordningen inom hamnområdet. Missbruk eller ohörsamhet kan medföra att tilldelad 
hamnplats återtas. 

 
2. Hamnplatser anvisas av hamnkaptenen. 
 

3. Båt ska vara försäkrad. Erforderliga försäkringar tecknas av båtägaren. 
Försäkringsbolag och -nummer ska anges på ansökningsblanketten för hamnplats.  
Klubben ansvarar ej för sak- eller personskador, som kan inträffa inom 

hamnområdet, ej heller för uppkomna förluster av materiel m.m. 
 
4. Den som anvisats hamnplats ska iaktta följande: 

 
 Båt ska förtöjas i ponton och bomnockar enligt hamnkaptenens anvisningar. 
 Förtöjningsmaterielen ska vara kraftigt dimensionerad och väl uppsträckt. 

 Förtöjningsfjädrar ska användas varav de två yttre ska vara av gummi så att 
intilliggande båtar inte skadas. 

 

 Förtöjd båt ska vara väl avfendrad. Antal och storlek ska väljas så att 
 intilliggande båtar inte skadas. 
 

 Förtöjningarna ska vara intagna senast 15/11. Kvarvarande förtöjningar som tas in 
genom hamnkaptenens försorg avgiftsdebiteras båtägaren. 

 

 Pontonerna får inte användas som arbets- eller upplagsplats utan hamnkaptenens 
tillåtelse. 

 

5. Båtar får inte ligga i hamnen under vintertiden, dvs 15 november till 15 april, om inte 
särskilda skäl föreligger. 

 

6. Båtöverlåtelse ska omedelbart anmälas till styrelsen. Tilldelad hamnplats kan och 
får inte överlåtas i samband med båtöverlåtelsen. Säljaren har ansvaret för att 
båten avlägsnas från hamnen. 

 
7. Före byte av båt från mindre till större ska båtägare ta reda på om den 
 hamnplats han disponerar är lämplig för större eller mer djupgående båt. 

 Båtägaren kan inte automatiskt påräkna att få byta till sig en plats som lämpar sig 
för den nya båten. 

 S.k. sämjebyte av båtplatser kan ske efter medgivande av hamnkaptenen och 

styrelsen. 
 
8. Obehöriga eller olämpligt uppträdande personer äger ej tillträde till hamnområdet. 

 
9. Småbarn får beträda hamnområdet under tillsyn. 
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10. Hundar ska hållas I band inom området. 
 
11. Störande ljud får inte förekomma under tiden 22.00 - 06.00. 

 Ev. klagomål från grannar om störande verksamhet måste respekteras. 
 
12. Klubben tillhandahåller el. Båtägaren får vid behov dra egen kabel till båten, dock 

ska kabeln vara synligt urkopplad då båten lämnas obevakad. 
 Batteriladdning får dock utföras om kabeln är märkt med skylt med angivande av 

skäl och datum 

 Det är förbjudet att ansluta elektriska värmeapparater. Om behov av värme 
föreligger kan dispens sökas hos hamnkapten. 

 

 All elmateriel ska vara jordad och godkänd. Vid tveksamhet avgör hamnkaptenen. 
 
13. Båtägaren ansvarar för god ordning omkring och på båten. Var och en är skyldig att 

forsla bort sitt avfall till egen soptunna eller, för miljöfarligt avfall, till 
återvinningsstation. Sopkärlet på båtklubben är enbart till för avfall som uppkommer 
vid klubbens verksamhet. 

 
14  Båttoalett får inte tömmas i sjön utan ska tömmas på godkänd sugtömningsstation. 

Närmaste tömningsstationer finns vid Västerbrohamnen, Pampas Marina och 
Heleneborgs Båtklubb. 

 
15. Slagvatten som är oljehaltigt får inte pumpas ut i sjön. Använd oljeabsorptionsduk 

eller liknande i kölsvinet och under motorn. Hink och absorptionsduk finns i 

redskapsboden vi grinden. Begagnad absorbtionssduk ska transporteras till 
återvinningsstation. 

 

16. Om miljöfarliga ämnen, trots alla försiktighetsåtgärder skulle komma ut på mark 
eller vatten finns hink, spade och Absol för markutsläpp och absorptionsduk för 
vattenutsläpp. Dessa finns i redskapsboden vid grinden. Vid större utsläpp kontakta 

Räddningstjänsten. 
 
 

 Den som är osäker på någon punkt, rådgör med styrelsen! 
 
 TÄNK PÅ BRANDFARAN 

 
 
 

Antagna vid årsmötet 2019-11-25 


