Några enkla regler att följa, för att öka trivsel och säkerhet i hamnen!
Båtar och kärror får ej mellan den 6 juni till den 31/8 placeras på den grusade ytan framför
klubbhuset, och på grusplanen framför brygga B till brygga K, samt på parkeringen bredvid
miljöstationen. Dessa ytor ska fungera som parkering för bilar, då båtägare nyttjar sin sjösatta båt.
Framför klubbhuset får nödställda båtar tillfälligt ställas upp för kortare reparationer, var vänlig att
respektera detta.
Förtöj ej er farkost vid kranen, den ska vara tillgänglig dygnet runt, för att snabbt kunna lyfta båtar
med akuta problem.
Placera era sopor direkt i containern vid infarten, så sparar vi sopsäckar, och minskar vår hantering.
Kasta glas i avsedda behållare vid infarten, så minskar skaderisken för de som hanterar soporna.
Försök att hålla ordning i miljöstationen, placera ert avfall på anvisad plats, följ anvisningarna.
Håll hastigheten inom hamnområdet, både på land och till sjöss.
Vagnar och trailer som står uppställda inom området, ska märkas med namn och mobilnummer.
Tält och andra tillfälliga byggnader, ska enligt avtal och ordningsregler vara rivna under sommaren,
material och annat ska placeras på kärran, packas och surras väl.
Vakt under perioden 1/5 till och med första veckan i oktober, varje hyresgäst med båtplats har blivit
tilldelad ett datum, den finns angiven på er faktura, samt skickad via SMS. Om man inte kan denna
dag, åligger det varje enskild hyresgäst att lösa detta, det är inget Hamnbolaget kan ombesörja
Utebliven Vaktgång. Om hyresgäst uteblir från sin vakttjänst, faktureras en avgift på 1500:- dessa
pengar går till ASS och AMK. I de fall samma hyresgäst uteblir fler år, eller inte betalar sin avgift,
riskerar hyresgästen bli uppsagd från sin båtplats.
El vid bryggor och på land. El ska endast brukas för att underhållsladda batterier, det är inte
meningen att strömmen nyttjas på annat sätt, om någon behöver ladda sina batterier, har denne rätt
att nyttja uttag på bryggan eller på land, och får då avlägsna redan upptagen anslutning.
Att bo i båtar på land. Det är absolut förbjudet att använda den upplagda båten för övernattning,
eller på annat sätt begagna den som bostad. Detta p.g.a. den ökade brandrisken. En brand i
småbåtshamnen innebär en katastrof, och bedöms av brandmyndigheten som väldigt svår att
bekämpa.
Hamnbolaget äger rätt att flytta fordon. När vi behöver utföra underhåll eller markarbete, krävs det
att trailer, kärror med och utan farkost flyttas till annan plats.
Båtar upplagda på land en längre tid. Båtar som legat upplagda på land längre än 3 år, behöver
flyttas till annan plats än i hamnområdet, sker inte det efter att Hamnbolaget kontaktat ägaren,
flyttar Hamnbolaget ändå farkosten till annan uppläggningsplats utom hamnområdet. Detta för att
undvika att hamnen blir en permanent förvaringsplats, för farkoster som inte sjösätts.

