
Ordningsregler ÅSS               uppdaterad 20201003 

  

• Max 5 knop i hamnen, minska svallet 

• Ingen förvaring av material på bryggorna 

• Inga cyklar på bryggudden 

• Alla avgifter måste betalas inom föreskriven tid annars utgår avgift och varning 

• Det skall vara tyst i hamnen kl 23.00 

• Endast vakten i klubbhuset efter kl 21.00 

• Båtbyte måste alltid anmälas för godkännande till styrelsen 

• Alla båtar måste vara försäkrade i båtklubben med minst ansvarsförsäkran 

• Stäng alltid grinden, släpp inte in någon du inte känner 

• Är soptunnor fulla, ta hem dina sopor 

• Med sopar avses hushållssopor.  

• Se till att jollegård/sopstation grind stängs igen 

• Alla master i mastskjulet måste strippas på vant/stag/spridare 

• Ingen förvaring av annat material i mastskjulet 

• Följ funktionärers anvisningar 

• Uthyrning av båtplats ej tillåtet 

• Inga båtar förutom vinterliggare får ligga kvar i hamnen efter 31 oktober 

• På parkeringen råder hastighetsbegränsning till 10km/timme 

• Bryggplats kan ej säljas separat eller vid båtförsäljning 

• EL-kort måste lösas vid behov av EL till båten i sommar/vinterhamn 

• All EL utrustning måste vara av IP-klass 

• Medlem är skyldig att tillgodogöra sig stadgar och miljöregler samt anvisningar på 

anslagstavla/hemsida 

• Medlem är skyldig hålla sin båtplats ren, gäller både i sjön som på land 

• För pallningsmaterial finns beslutade typer samma sak gäller trailers 

• Utkvitterade taggar, nycklar etc är båtägande medlem personligt ansvarig för 

• Vid inbjudna gäster har båtägare ansvaret att gästerna följer klubbens stadgar, regler 

• Alla stadgar, hamnregler och miljöregler skall åtlydas 

• Båtar som nyttjas kommersiellt, erhåller ingen båtplats 

• Vattenskotrar bereds ingen båtplats 

• Egna torr/sjösättningar får inte förekomma utan varvschefens godkännande 

• Allt pallningsmaterial i täckgården måste märkas och placeras innanför ramverket 

• Alla båtar måste vara märkta med medlemsnummer/mobilnr 

• Båtregistreringsbevis måste finns på din båt, väl synligt 

• Förtöj enlig hamnen instruktioner (finns vid bryggutgångarna) 

• Blockera inte rampen så inte sjö/torrsättning kan ske 

• Medlem är skyldig hålla sin kontaktuppgifter uppdaterade i BAS K 

• Ligg inte vid servicebryggorna mer än någon timme 

• Täck din båt innan 1 december 



•  Vid kemikaliespill måste detta anmälas omgående till miljöansvarig 

• Ta bort ditt pallningsmaterial samt trailers senast 31 maj 

• Vår parkering avser inte boendeparkering 

• P-tillstånd skall finns i vindrutan för alla parkerade bilar 

• Alla medlemmar har skyldighet till vaktplikt och arbetsplikt, avgift utgår vid bortfall 

•  

 

 


