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Hamnreglemente för Sandö Hamn
för säsongsmedlemmar
Syfte och mål
Hamnreglementet är till för att vi ska ha en så trivsam och säker hamn som möjligt och samtidigt ta vara på
föreningens intressen.
Hamnreglementet gäller hela hamnområdet, såväl land som vatten med omgivande miljö.
Båtägaren har genom sitt säsongsmedlemskap i föreningen Sandö Hamn förbundit sig att följa stadgar,
ordningsföreskrifter och säkerhetsanvisningar som anslås av styrelse och av hamnkapten.

Omfattning
Som säsongsmedlem har man rätt att nyttja de faciliteter och tjänster som man har behov av i förhållande till vilken
båt/båttyp man har anmält och avtalat om. Man har rätt till bryggplats under säsong, spolplatta efter upptagningen,
använda miljöstation för skräp som härrör från båten samt att nyttja parkeringsplats och klubbstuga.
Tillträde får man med sin nyckelbricka som man checkar ut hos hamnkapten.
Båtägaren äger rätt att använda anvisad bryggplats under perioden 1 april – 31 oktober, med reservation för särskild
överenskommelse med hamnkapten, dock längt till 15:e november.
Båtägare får inte överlåta eller utlåna förtöjningsplats under avtalsperioden.
Båtägare som säljer eller på annat sätt överlåter båten till en annan person medan båten befinner sig i Sandö Hamn, i
sjön eller på land, skall omedelbart informera hamnkapten skriftligen.
Vinteruppställning erbjuds i mån av plats och efter överenskommelse med hamnkapten. Denna får användas under
perioden 15 september till angiven helg i månadsskiftet maj/jun.

Avgifter
Avgifter beslutas vid årsmöte efter förslag från styrelsen. Avgift ska erläggas enligt faktura. Medlem skall
informera hamnkapten om förändringar av de egna avgifterna innan 16:e november.

Nattvakt
Alla medlemmar som anmält och betalat sin båtplats över sommarsäsongen (även om man tagit upp båten eller
om man ej sjösatt) eller vinteruppställd ska gå nattvakt. Mellan ett till två pass per år. Nattvakterna fördelas av
hamnkapten. Anslag om hur nattvakten går till finns i vaktpärmen i klubblokalen eller hos hamnkapten. Det
finns även ett enkelt bytes system i vaktpärmen, byten är helt upp till medlemmarna att se till att det fungerar.
Det är inte tillåtet att lämna bort sina vaktpass till andra än medlemmar i Sandö Hamn eller personer anvisade av
hamnkapten.

Uppsägning av medlemskap
Säsongsmedlemskapet gäller enligt avtal och är beroende av tillgång av båtplats.
Föreningen har rätt att säga upp säsongsmedlemskapet med omedelbar verkan och på båtägarens bekostnad
undanskaffa båt och/eller annan utrustning. Föreningen fritas från allt ansvar för därför vidtagna åtgärder.
Grund för sådant beslut är:
•
Medlem som bryter mot detta reglemente.
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•

Medlem som ej fullföljer sina ekonomiska skyldigheter.

Vid uppsägning efter den 1 mars utgår ingen återbetalning.

Ansvarsbestämmelser
•
•
•
•
•

Båtägare är skyldig att hålla båt ansvarighetsförsäkrad (s.k. Redaransvar) Båt med ett värde över 300.000:skall vara helförsäkrad.
Föreningen fritas från all ersättningsskyldighet för skada, som kan drabba båtägarens farkost eller tillbehör
på grund av brand, stöld, kollision, storm eller annan orsak.
All hantering av båt eller annan utrustning sker på ägarens ansvar.
Finns flera ägare till en och samma farkost, är det den som tecknat säsongsmedlemskap med föreningen
som är ansvarig för fullgörande av skyldigheter enligt detta reglemente. Alla beslut rörande båt m.m. sker
med medlemmen.
Föreningen äger rätt att på ägarens risk och bekostnad undanskaffa båt som ligger kvar vid bryggplats eller
på uppläggningsplats utanför gällande användningsperioder.
Båten återfås på begäran efter erlagd, vid varje tillfälle gällande, avgift.

Ordningsföreskrifter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Följ tillsägelse eller besked från hamnkapten, hamnvakt eller vederbörlig myndighet.
Följ hamnens elföreskrifter, brandskyddspolicy och miljöpolicy
Visa aktsamhet och hänsyn när anläggning och utrustning används.
Iaktta varsamhet vid all trafikering inom hamnområdet såväl på sjön som på land, så att skada ej uppstår på
hamnens eller annans egendom.
Framför ej båt med fart överstigande 3 knop i eller i närheten av hamnbassängen.
Ha regelbunden tillsyn över båt såväl i sjön som på land
Förtöj båt enligt hamnens anvisningar.
Alla båtar skall vara förtöjda på ett betryggande sätt, förtöj för storm!
Heta arbeten exempelvis slipning av järnkölar, svetsarbete m.m. är förbjudet på hamnplan annat än vid
verkstaden eller efter särskild överenskommelse med hamnkapten.
Krympplastning kräver medgivande av hamnkapten.
Lämna aldrig båt på slip eller hängande i kran utan hamnkaptens medgivande.
All form av camping (husbil, tält eller liknande) är förbjuden på hamnplan.
Var sparsam med föreningens dricksvatten. Spola eller tvätta inte bilar, mopeder eller cyklar etc.
Respektera trivsel i hamnen genom att inte utföra störande reparationer eller tomgångskörning eller på annat
sätt åstadkomma störande ljudnivåer. Däri ingår också att ordna skot och fall så att riggen är tyst.
Håll hund och andra husdjur kopplade och vid rastning plocka upp spillning.
Tilldelat parkeringskort ska placeras väl synligt i bilens framruta, med textat medlemsnummer.
Endast godkända bottenfärger får lov att användas.
Alla båtar skall vara märkta med medlemsnummer.
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Vinteruppläggning/Sjösättning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vid sjösättning och upptagning ska båtägaren ha med sig minst en (1) medhjälpare.
Avspolning av skrov skall alltid ske på spolplattan.
Vid slipning och skrapning av båtbottnar ska marken under täckas och sliprester samlas upp för deponering i
miljöstation.
Vid vinteruppställning, skall vagga, vagn eller uppställningsmaterial vara synligt märkta med medlemsnummer
och/eller namn.
Vinteruppställningsplats ska vara avstädad från allt skräp inom 2 dagar efter sjösättning. Vagnar och vaggor
kan efter överenskommelse med hamnkapten hanteras i särskild ordning. Se bilaga om vilka typer av vaggor
och vagnar föreningen tillåter och hanterar.
Vinteruppställningsplatsen är båten plus 20 centimeter runt om, täckning och pallning får inte sticka ut över
det.
Mast och bom skall vara märkta med medlems nummer.
Mastskjulet skall vara helt tomt en vecka efter sista sjösättningsdag.
Inga båtar skall finns kvar på hamnplan efter sista sjösättningsdagen.
Om båt ligger kvar på hamnplan efter sista sjösättnings dag, kan säsongsmedlemskapet sägas upp upp och
erlagd avgift återbetalas. Säsongmedlem har därmed ingen plats i hamnen.

Övriga bestämmelser
•
•

Hamnkapten äger rätt att flytta på en båt om den utgör ett hinder för verksamheten i hamnen. Hamnkapten
äger också rätt att flytta på en båt om den på något sätt utgör ett miljöhot eller medför en säkerhetsrisk.
Om nödvändigt skall hamnkapten kontakta båtägaren för dennes deltagande vid flytten.
Erhållen nyckelbricka är personlig och får ej lånas ut.

Att tänka på:
•
•
•
•

Lär känna dina båtgrannar på bryggan och hjälp varandra att hålla koll.
Iaktta nödvändig försiktighet mot brand. I detta ingår att inte förvara brandfarliga ämnen på bryggor eller på
hamnplan men också att inte grilla eller hålla öppen eld på båtar eller bryggor. Grillning får endast ske på
särskild anvisad plats.
Akta hamnens marina miljö genom att inte tömma båtens septiktank, pumpa ut slagvatten, kasta ut trassel eller
annat avfall inom hamnens område.
Använd hamnens miljöstation för avfall från båten.

Bilagor till hamnreglemente:
•
Brandskyddspolicy
•
Miljöpolicy
•
Elsäkerhet i hamnen
•
Förtöjningsregler och förtöjningsgods
•
Vagnar och vaggor
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