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Syftet med dessa hamn- och varvsföreskrifter är att ge SBS medlemmar 

värdefull information för att klubben skall vara en säker, funktionell och 

trivsam samlingsplats. De regler och bestämmelser som framgår här 

nedan ska följas av SBS medlemmar. Eventuella undantag kan i särskilda 

fall beviljas av SBS styrelse. 

För frågor som inte regleras i dessa föreskrifter hänvisas till andra 

styrande dokument inom klubben samt klubbens stadgar. 

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

SBS är en ideell och allmännyttig förening med förankring i närsamhället. Detta 

betonas genom att klubbområdet hålls öppet för besökare samt även för andra än 

enbart båtrelaterade aktiviteter.  

Hamn- och varvsplatser är avsedda för SBS medlemmar. Det är viktigt för 

båtsällskapets fortlevnad att området ger ett välskött och attraktivt intryck. 

I anslutning till eller inom hamnområdet ska båt framföras på sådant sätt att svallsjö 

inte uppstår.  

2. BRYGGPLATSER 

 

SBS har tillgång till ca 135 bryggplatser på området.  

 

2.1 Fördelning brygg- och uppläggningsplatser 

Brygg- och vinterplats fördelas efter tillgång och medlemsnummer. Vid fördelning av 

ledig plats ges förtur till lägsta medlemsnummer i aktiv kö med båt som passar den 

lediga platsen. 

För att behålla sin plats i aktiv kö krävs att medlem årligen loggar in på sitt inlogg i 

Båtunionens databassystem, BAS och uppdaterar sina uppgifter såsom aktuella 

båtuppgifter och personuppgifter. 



 

Anvisad plats ska inte av båtägaren betraktas som permanent. 

Bryggansvarig/hamnansvarig har rätt att skifta plats mellan båtar för att bättre 

kunna anpassa olika båtar till varandra och till platserna. Speciellt gäller detta vid 

byte av båt. 

2.2 Brygg- och uppläggningsplatser - överlåtelse 

Rätt till båtplats upphör då båtägare säljer sin båt och inte senast säsongen efter 

återkommer med en lika stor eller mindre båt. Att behålla rätten till båtplats vid byte 

till större båt får endast ske efter SBS styrelses godkännande. Förändring i 

båtinnehav måste alltid och utan dröjsmål anmälas till styrelsen eller hamnansvarig. 

Brygg- eller uppläggningsplats får inte överlåtas exempelvis vid försäljning av båten. 

Skulle båtägaren avlida får en annan medlem av båtägarens hushåll 

(sammanboende) gå in som medlem och behålla platsen till denna båt. Gäller inte 

vid byte till annan båt och inte annan släkting som inte delat hushåll med den 

avlidne. 

Byte av brygg/båtplatser mellan medlemmar är förbjudet. 

 

2.3 Förtöjning 

Båtägare/medlem som anvisats plats vid A-bryggan förtöjer med akterförtöjning mot 

boj. Båtplatser vid AEK-, B-, C-, D- och F bryggan är anordnade med förtöjning 

mellan bommar. 

 

 

Båtklubben ansvarar för tillhandahållande av boj respektive bommar och där 

tillhörande installationer (bojsten, kätting, schacklar, ringar vid kaj och bom etc.) 

samt genomför regelbundna inspektioner och vid behov, utbyten. 

Medlem/båtägare ansvarar för eget förtöjningsgods (tampar, krokar etc.) Förtöjning 

ska ske med tågvirke av god kvalitet och tillräcklig dimension i förhållande till båtens 

storlek. 

 

Stöldskyddande kätting får inte ensamt användas som förtöjningsgods om inte 

betryggande fjädring ordnats. 

Förtöjning mot brygga ska ha godkänd säkerhetsanordning (kedja/lina/band) vid 

händelse av brott på ordinarie förtöjningsgods och/eller ryckdämpande anordning. 

 



Båt ska vara försedd med fendrar av tillräcklig storlek och antal beroende på båtens 

längd och skrovform. 

 

Då båten har förtöjts på ett sådant sätt att risk för skador föreligger äger 

hamnansvarig rätt att på båtägarens bekostnad vidta lämpliga åtgärder. 

2.4 Bryggor 

Man får inte bygga, placera eller på annat sätt, förändra på brygga, så att funktionen 

ändras. Man får heller inte flytta angöringsringar, stolpar eller bommar, utan 

hamnansvarigs tillåtelse. 

 

2.5 Lastbrygga 

Lastbrygga får användas för i- och urlastning för båt. Lastbrygga får uppehållas max 

2 timmar.  

 

2.6 Uthyrning 

Uthyrning av brygg/båtplatser i andra hand är förbjudet. 

2.7 Brygg/båtavgifter 

Avgifter för båtplatser gällande brygg- och/eller landplats fastställs vid ordinarie 

årsmöte och faktureras medlem årsvis. Båtavgift skickas till medlem och ska vara 

betald enligt fakturans betalningsperiod. Om ej avgift är betald då 

betalningsperioden löpt ut skickas därmed en påminnelse ut och denna skall då vara 

betald inom 14 dagar. Om påminnelse ej betalats anses att medlem ej önskar 

båtplats.  

 

Brygg/båtavgift för tid som ej utnyttjas efter 31 juli återbetalas ej. 

 

 

3. BRYGGANSVARIG 

 

Bryggansvariga utses vid ordinarie årsmöte. Bryggansvariga skall vara behjälplig till 

hamnansvarig när bryggor behöver åtgärdas, såsom byte av virke, bommar, flytbojar, 

kättingar eller andra anordningar (undantaget ålderspensionär från 80 år).  

 

 

4.NYCKLAR 

Depositionsavgift för nyckel till bom och bod läggs vid utlämnande av nyckel 

alternativt faktureras vid inträde till klubben och återfås vid återlämnandet av 

nyckel. Om deposition ej betalas avregistreras nyckel och låses.  

 

 



Vid förkommen nyckel återfås ej deposition. Ny nyckel utlöses genom att ny 

deposition erläggs. Depositionsavgiften beslutas av styrelsen. 

 

Utkvitterad nyckel är personlig och får ej överlåtas till annan.  

 

Nyckel återlämnas då medlemskap upphör. 

 

 

5.UPPSTÄLLNINGSPLATSER 

 

Uppställningsplatser kan både vara på land på trailer, i vagga eller i båttält/båtskjul. 

Uppställningsplats kan medges medlem/båtägare med båt som inte stadigvarande 

ligger i vatten under huvudsaklig båtsäsong. 

Trailerplats/landplats innebär att medlem sjösätter och tar upp båten under säsong i 

samband med användning. Trailer (med/utan båt) förvaras på anvisad plats. 

 

Medlem som har båt i vatten, vid brygga, under säsong, men som ställer upp båt för 

vintern på vagn, likställs med medlem som torrsätter med vagga/bockar. Trailer ska i 

detta fall förvaras på anvisad plats under sommarsäsongen, alternativt förvaras av 

medlem på annan plats, exempelvis egen tomt. 

 

Trailer ska vara så beskaffad att den vid uppställning av båt motsvarar de krav på 

stabilitet och säkerhet som gäller för annan godkänd uppställning av båt (vagga, 

bockar, stöttor etc.). 

 

Trailer, vagga, bockar, stöttor och båttält/båtskjul etc som förvaras/brukas inom SBS 

ska vara tydligt märkt. 

5.2 Täcknings- och pallningsmaterial 

Täcknings- och pallningsmateriel ska omedelbart efter sjösättning buntas och 

märkas så att det kan identifieras och läggas på anvisad plats eller i egen hyrd bod. 

All omärkt materiel kan klubben fritt förfoga över. Vaggor m m som inte tillvaratas 

av ägaren kan bortforslas på dennes bekostnad. 

SBS ansvarar inte för material som förvaras av medlemmarna inom klubbområdet. 

Täckning får inte vara förankrad i stöttor, eller liknande, som vid kraftig vind kan 

ryckas bort, utan bör förankras i vagga eller i sådan materiel som låses av båtens 

egen tyngd, exempelvis under kölen. 



 

Båtägare är skyldig att hålla snyggt omkring och under båten och iaktta gällande 

miljöföreskrifter samt övriga anvisningar från styrelsen. 

 

Materielen måste underhållas, ansvaret vilar på enskild medlem. 

Hamnansvarig/styrelsen kan underkänna alltför dåligt material eller på annat sätt 

olämplig pallning. Se också till presenningar så att de inte blåst av eller gått sönder.  

 

5.3 Parkeringsplats 

Uppställnig av fordon skall ske på avsedda platser. Parkering framför bom är 

förbjudet. Användandet av fordon inom hamnområdet begränsas till i- och 

urlastning. 

 

 

 

6 SJÖ- OCH TORRSÄTTNING 

SBS ansvarar inte juridiskt för arbete med sjö-/torrsättning. Allt ansvar för pallning 

och täckning åvilar båtägaren om något händer. Båtägare måste ha sin båt försäkrad 

för skador gentemot tredje man såväl som på den egna båten. 

 

Egen sjö-/torrsättning utförs av medlem och om medlem önskar hjälp av 

hamnansvarig eller övrig styrelsemedlem skall detta anmälas i god tid till styrelsen.  

 

Båtar med plats på varvsplanen sjö- och torrsätts av medlemmen själv med egen 

trailer vid rampen. Blockera inte rampen mer än nödvändigt. 

Under tid för vinteruppläggning (båt på land) ska förtöjningar (tampar, 

fjädrar/ryckdämpare etc.) avlägsnas från brygga/kaj. 

 

6.1 Båtvagn 

Båtvagn finns för våra medlemmar att låna. Båtvagn får ej utnyttjas mer än ett dygn. 

Båtvagn får ej vara i vatten under längre tid än sjö- eller torrsättningen tar.  

 

Båtvagn får ej lämna SBS område utan hamnansvarig/styrelsens medgivande. 

 

 

7. VAKTHÅLLNING 

Medlem ska utföra vakthållning om styrelsen utsett sådan. Medlem som ej utfört 

ålagd vakthållning åläggs att betala en avgift som fastställs på ordinarie årsmöte. 

 

 



8. HÖST- OCH VÅRRUSTNING 

Varje år sker arbetshelger under våren och hösten för att underhålla bryggor, röja 

grönområden, klippa vass, underhålla klubbstuga och förbättra SBS område. Vilket 

har planerats under året och tagits beslut om vid ordinarie årsmöte.   

Fördelning på arbetet sker genom att bryggorna delas upp på udda eller jämna år. 

Udda år är A-, AEK- och B-bryggorna ansvariga och under jämna år är C-, D- och F-

bryggorna ansvariga för arbetshelgen. 

 

8.1 Arbetsplikt  

För nödvändigt underhåll och förbättringar av klubbens område och anläggningar är 

varje medlem med båtplats skyldig till arbetsplikt. En avgift tas ut av medlem om 

arbetsplikten ej är fullgjord. Avgift och timantal (timtaxa) föreslås av styrelsen och 

fastställs vid ordinarie årsmöte. 

 

8.2 Övrigt arbete 

Vid allt arbete på varv gäller att visa hänsyn mot miljö och båtgrannar. Torrslipning 

bör ske först efter kontroll att inga grannar störs! Vid renskrapning ska skydd läggas 

ut på marken och färgrester samlas ihop! 

Ta noga del av klubbens miljöföreskrifter för korrekt handhavande av eventuella 

miljöstörande ämnen! 

8.3 Lån av klubbens egna båt 

SBS egna båt kan disponeras av medlem för justering och byte av boj, bojsten och 

kätting efter anmälan till hamnansvarig. Arbete med SBS egna båt sker på 

användarens egen risk 

 

 

9. MEDLEMMAR 

 

SBS eftersträvar en medlemskår med engagerade medlemmar som aktivt bidrar till 

klubbens bästa genom olika former av ideella insatser. Medlem ska lämna 

personuppgifter för att klubben ska kunna hantera båtplatser, medlemsregister samt 

kunna kommunicera med medlemmen. 

 

 

 



9.1 Medlemsavgift 

Medlem erlägger medlemsavgift vid inträde i klubben som årsavgift. Medlemsavgift 

återfås ej vid utträde ur klubben under pågående år.  

 

Medlemsavgiften skickas ut till medlem och skall vara betald enligt fakturans 

betalningsperiod. Om ej avgift är betald då betalningsperioden löpt ut skickas 

därmed en påminnelse ut och denna skall då vara betald inom 14 dagar. Om 

påminnelse ej betalats anses medlemmen klivit ur klubben och medlemskapet 

avslutas. Medlemskap räknas från den dagen ansökan mottagits av 

sekreterare/registeransvarig. 

9.2 Medlems rättigheter 

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens 

verksamhet. 

 

Medlem får tidningen Båtliv genom sitt medlemskap. Tidningen Båtliv är SBU:s 

medlemstidning. Båtliv kommer ut med sex nummer per år och är norra Europas 

största båttidning. Alla som är medlem i en båtklubb ansluten till SBU får tidningen 

och det är båtklubbarnas medlemsregister som ligger till grund för distributionen av 

tidningen. 

 

9.3 Medlems skyldigheter 

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens 

stadgar, föreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.  

 

Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna 

framföra sin båt. 

 

Medlem som använder sig av hamnen är skyldig att följa hamn- och varvs 

föreskrifter. 

 

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens 

tillhörigheter är ersättningsskyldig.  

 

Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt vid städ-/arbetshelg med 

minst 4 timmar per säsong. Arbetshelger fastställs av ordinarie årsmöte.  

Arbetsbefrielse gäller medlem av hög ålder och av annan orsak till ej arbetsför som 

godkänns av styrelsen. 

Medlem som ej utför sin arbetsplikt åläggs att betala en avgift som fastställs på 

ordinarie årsmöte.  

 

Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad. 



9.4 Olycksfallsförsäkring genom Svenska Sjö  
Samtliga medlemmar i klubben, som finns registrerade hos Svenska Båtunionen, 

omfattas av försäkringen i samband med all aktivitet inom klubbens område 

inklusive klubbholmar. Försäkringen gäller också utanför klubbens område i 

samband med av klubben, Svenska Båtunionen och förbund ordnad aktivitet. 

Försäkringen gäller även för en medhjälpare i samband med sjö- och torrsättning. 

Vidare gäller försäkringen för icke medlem som går vakt under förutsättning att 

personen är registrerad i vaktloggen om sådan finns. Försäkringen gäller även för 

deltagare som inte är medlemmar och deltar i någon aktivitet, seglarskola eller 

liknande, förutsatt att dessa registreras i en aktivitetslista med namn och adress. 

Med aktivitet menas ej deltagande i organiserad båt- eller seglingstävling. 

9.5 Uteslutning 

Medlem som inte följer SBS stadgar/föreskrifter och hamnkaptens/styrelsens 

anvisningar kan uteslutas. Se SBS stadgar. 

 

10. EL, VATTEN, MILJÖ OCH SÄKERHET 

10.1 – Brandsäkerhet 

Håll rent och snyggt runt båt på land! Inget material som inte hör till båt och 

uppläggning får förvaras runt eller i båten! Lösningsmedel och andra brandfarliga 

kemikalier får inte förvaras öppet i eller vid båten. Kontrollera att inte båtens 

bränslesystem läcker drivmedel in i båten. Gasolflaskor ska vara stängda och 

förvaras stående. 

Inga lösa förråd av drivmedel vid eller i båten på land. Se gärna till att ha tanken full 

vid upptagningen för att minska mängden gas och samtidigt kondens. Brandfarligt 

avfall ska omedelbart avlägsnas från området och får inte lämnas i eller under båten 

utan uppsikt. 

Vid så kallade heta arbeten (lödning, svetsning, skärande bearbetning med 

gnistsprut, då värmare av någon sort används och liknande) ska brandberedskap 

iakttas och släckredskap finnas till hands.  

 

Skulle trots allt ett tillbud inträffa finns brandsläckare i stugan samt utplacerad på 

området vid D-bryggan, F-bryggan, verkstad och vid miljöstation. Vid behov larmas 

brandkår på telefon via larmnummer 112.  

10.2 – Elsäkerhet 

El får endast vara ansluten till nätet då man vistas vid eller arbetar i båten. Elektriska 



maskiner och verktyg ska vara godkända enligt elsäkerhetsverkets normer. 

Skarvsladdar och förgreningsdosor ska vara avsedda för utomhusbruk och vara hela 

och i gott skick! Halogenstrålkastare bör inte användas på grund av för hög 

värmeutveckling. 

För batteriladdning under båtsäsong (båt i vattnet) kan sådana laddare som har 

elektronisk avkänning av batteristatus och avbryter när batteriet är fulladdat få 

användas utan tillsyn. 

Under vinteruppläggning (båt på land) får inte kontinuerlig tillkoppling av el till båt 

förekomma utan medgivande av styrelsen. 

Alla elstolpar är försedda med jordfelsbrytare. Inga skarvar på elledningar ut till båt i 

vattnet är tillåtna.  

10.3 Miljöfarligt avfall 

Miljöfarligt avfall ska tas om hand på ett korrekt sätt. Färgrester, spillolja, förorenade 

trasor, glykol, bränsle m m ska tas om hand och lämnas på någon av kommunens 

miljöstationer. Miljöfarligt avfall får inte läggas i de soptunnor som finns på området. 

Dessa är endast avsedda för hushållsavfall i samband med båtens användning. Så 

långt som möjligt bör dock medlem/båtägare ta hem sina sopor för att inte 

översvämma klubbens begränsade sophanteringsförmåga. 

Använd vår miljöstation för oljor och batterier som finns på baksidan av bodarna ner 

mot F-bryggan. 

 

10.4 Användning av färg 

Vid målning av båt får endast färg avsett för Ostkusten användas. Se 

Kemikalieinspektionens lista för båtbottenfärger godkända för användning på 

Ostkusten.  


