Båtklubben Färingarna

Ordningsbestämmelser och föreskrifter
Stadgebilaga, senast reviderad och gällande från 10 mars 2014

att båten inte sjunker, gäller att medlemmen har särskild och
regelbunden tillsyn. Klubben påtar sig inget tillsynsansvar.
Medlemmen är ansvarig för eventuell bärgnings- och saneringskostnad. Kostnad för el liksom andra merkostnader som klubben
har debiteras medlemmen.

Allmänt
Hamn- och uppläggningsområde är avsett för sommar- respektive vinterplats till klubbmedlemmarnas båtar. Rätt till hamnoch/eller uppläggningsplats begränsas av tillgängliga anordningar och utrustning. I mån av utrymme kan även annan än medlem
erhålla plats mot erläggande av fastställd avgift. Båtägare är
skyldig att infinna sig på hamnchefens kallelse för att delta i
förekommande arbeten på klubbens områden.

Vaggor och uppallningsmaterial – krav på kvalitet och placering på uppläggningsområde
Klubben använder sig av speciella transportvagnar och därtill
anpassade stålvaggor. Båtägaren ska hålla med godtagbar vagga.
Vaggan måste ha en viss konstruktion och hålla vissa mått som
tillhandahålls av hamnchefen. Uppallning av båt måste ske på
ett absolut säkert sätt. Vanligen ska höjden på uppallning av
segelbåt lägst vara 20 cm och för motorbåt 40 cm. Lämpligen
används impregnerat virke i dimension 50 x 38 mm eller 100 x
25 mm, till en kvadratisk pall med sidan 40 cm. Till en normal
uppallning behövs fyra pallar.

Båt ska hållas sjöduglig.
Ordningsbestämmelser och föreskrifter för hamn- och uppläggningsområde ska följas.
Hamnens begränsningar
Båten bör inte gå djupare än 1,5 meter, vara bredare än 3,5
meter och längre än 11 meter.
För sjösättning och upptagning med klubbens kran, gäller att
båten inte får väga mer än 5 ton och höjden får inte överstiga 3
meter.
Vakt
För säkerheten i hamnen har klubben beslutat att alla båtplatsinnehavare ska gå vakt. Båtplatsinnehavare som inte betalt in sina
avgifter inom föreskriven tid, får gå två gånger under hösten och
de som gått under våren kommer i sista hand för höstvakterna.
Den som uteblir från vaktgång debiteras fastställd straffavgift.
Den som under en femårsperiod uteblivit från sin vaktplikt en
andra gång, debiteras dubbel straffavgift och den som uteblir en
tredje gång förlorar båtplatsen.
Vaktinstruktion finns på hemsidan och i klubbhuset. Ungdomsmedlem är befriad från vaktgång.

Exempel på uppallning

Båtägare som genom egen försorg ställer upp båt inom klubbens
område måste tillse att båten antingen
 ligger i en sammanhållen stadig vagga av stål
 stöds av minst fyra eller av tillverkaren rekommenderat
antal stålstöttor (typ Tyresöstöttan eller Seaquip). Stöttorna ska hållas samman med kätting eller avsett band
 ligger på en uppallad trailer.

Sjösättning/upptagning
Ordinarie sjösättnings-/upptagningsdagar beslutas av styrelsen.
Teckningslistor läggs ut i klubbhuset.
Båtägaren ska delta i arbetslaget vid båtens sjösättning/upptagning. Varje medlem ansvarar för sin egen båt vid
sjösättning och upptagning.

Annan lösning ska godkännas av hamnchefen.
Uppställning av båt får endast ske på av hamnchefen anvisad
plats.

Båtar och utrustning uppläggs på ägarens risk. Även kranlyft
och transport sker på ägarens risk. Markerade lyftpunkter ska
finnas.

Brandrisk
Iakttag största försiktighet när du handskas med indränkta oljetrasor som kan självantända, och vid annan brandfarlig hantering. För så kallade heta arbeten gäller särskilda regler och
särskilt tillstånd krävs från hamnchefen vid varje tillfälle. Du
ansvarar för att det inte börjar brinna.

För att bli sjösatt krävs att alla avgifter är betalda.
Läckande båtar måste ha egna pumpar med tillräcklig kapacitet.
Hamnplanen ska vara fri från bilar och lekande barn på sjösättnings- /upptagningsdagarna.

Bryggplats – fördelning, andrahandsuthyrning etc
Följande förutsättningar gäller för att gå in i den årliga bryggplatskön
 medlemskap i klubben
 alla avgifter betalda
 anmälan på fastställd blankett ska vara hamnchefen
tillhanda senast den 31 mars.

Trailerramp
Trailerrampen ska hållas låst och får endast användas av båtklubbens medlemmar. Avspolning av båt på trailer ska ske på
spolplattan.
Vinterplats i sjön
För att få ha båten liggande i sjön vintertid krävs särskilt tillstånd från hamnchefen. Krav finns på uppvisande av försäkring
som gäller för båt som ligger i sjön vintertid. För att säkerställa

Anmälan måste alltid göras för
 ansökan om bryggplats
 ändring av befintlig plats till större eller mindre
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Förtöjningar
Båten ska vara förtöjd med ryckdämpare på ett säkert sätt och
avfendrad så att bryggor, bommar och andra båtar inte kommer
till skada. Anvisningar finns på hemsidan.
Håltagning i bommar får inte förekomma.
Bommar och bojar får inte flyttas.

uppsägning av befintlig plats för sommaren eller längre
tid
byte av båt
ansökan om uppläggningsplats.

Den som tidigare ansökt men inte fått bryggplats måste för varje
år förnya anmälan.

Kran- och servicebrygga
Endast tillfällig kortvarig förtöjning är tillåten.

Anmälningsblankett finns på klubbens hemsida.

Gästplatser
Gästplats får inte nyttjas av klubbmedlem mer än för kortvarig
tilläggning. Gästande båtar får ligga max 2 dygn om inte annat
överenskommits. Båt på gästplats får inte vara fastlåst.

Efter den 31 mars sammanställas en kölista baserad på ursprunglig inträdesdag i klubben. Därefter sker en fördelning av tillgängliga bryggplatser före vårens första sjösättning. Lista på
tilldelade platser anslås på klubbhuset och läggs ut på klubbens
hemsida.

Identitetsmärkning av vagga, vagn och trailer
Vagga, vagn och trailer som ställs upp på uppläggningsområdet
ska vara tydligt märkt med båtägarens namn och telefonnummer
eller bryggplatsnummer.

Vid tillträde till plats ska
 ägandeskap kunna styrkas
 båten vara försäkrad
 avtal ha tecknats
 platsen tillträdas senast 1 juli såvida inte annat överenskommits med hamnchefen.

Trafikregler inom klubbområden – hamn, kanal och uppläggningsområde
Hastigheten i kanal och hamnområde är begränsad till 3 knop.
På uppläggningsområdet är hastigheten begränsad till 20 km/h.

Det har förekommit att båtplatser i hamnen hyrts ut på privat
väg. Detta innebär att kösystemet sätts ur spel och är därför inte
tillåtet. Om du inte behöver din plats under en tid ska du meddela hamnchefen. När du sedan vill ha båtplats igen hamnar du
först i kön. Om du trots allt hyr ut din plats riskerar du att förlora
båtplatsen och hamna sist i kön eller uteslutas ur klubben.

Parkering på och i anslutning till spolplatta och framför sopcontainer är inte tillåten.
I samband med upptagning och sjösättning gäller särskilda
trafik- och parkeringsregler.
Fiske
Fiske med kastspö eller nät i hamnen är inte tillåtet.

Uppläggningsplats
Om inte annat överenskommits gäller att båt, utom båt på trailer,
inte får förvaras på hamnplanen under tiden 15 maj – 15 september. Båt på trailer får ställas upp på hamnplan 15 september
– 15 juni.

Grillning och eldning
Grillning är inte tillåten på båt liggandes i hamnen eller på
hamnens bryggor. Om grillning kan ske säkert får grill ställas
upp på hamnplanen eller på särskild anvisad plats. Engångsgrill
eller eldning är inte tillåten inom hamnområdet.

Miljöanläggning, hur använda och vad som får lämnas
Klubben har antagit en miljöpolicy och styrelsen har därefter
utarbetat miljöregler som finns att läsa på klubbens hemsida.

Särskilda regler (finns att läsa på klubbens hemsida)
Heta arbeten
Miljöregler

Inom hamnen finns avfallsbehållare för spillolja, oljefilter,
batterier och övrigt avfall. Allt avfall ska läggas i för ändamålet
avsedd behållare. Behållarna är endast till för avfall som uppkommit vid båtanvändande.
Sopor
Avfall som inte kan sorteras i miljöanläggningen ska läggas i
sopcontainern. Inga sopor får ställas utanför containern. Brandfarligt avfall måste ägnas särskild omsorg så att brand inte uppstår. Containern är endast till för avfall som uppkommit vid
båtanvändande.
Klubbhus – nyttjanderegler, nyckel
Klubbhuset får nyttjas av medlem, men inte för privata fester
eller liknande. Klubbmedlem kan mot deposition utkvittera en
nyckel. Nyckeln tillhör klubben och ska återlämnas vid utträde
ur klubben, varvid depositionen återfås.
Elkraft – nyttjande, säkerhet
El får användas för laddning av batterier och länspumpning. Det
är inte tillåtet att ha elvärme eller fläktar anslutna. Om du måste
ha värme vid t ex plastningsarbeten ska du ha hamnchefens
tillstånd. All ansluten elmateriel ska vara felfri och anpassad för
ändamålet.
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