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 Inledning 

 Blombergs båtsällskap ”BBS” föreskri�er med stöd av  §2.4.  Stadgar för Blombergs Båtsällskap 

 Föreskri�ernas sy�e och målgrupp 

 Föreskri�erna gäller båtplatsinnehavare och besökare �ll BBS 

 Regler för BBS hamn. Allmänna lokala ordningsföreskri�er för Götene kommun och Stadgar i BBS 

 1.  Inledande bestämmelser 
 1.1  Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 

 kap ordningslagen. 
 1.2  Lokala föreskri�er innehåller de y�erligare bestämmelser om ordning och säkerhet i 

 Hamnen som behövs med hänsyn �ll den verksamhet som bedrivs i hamnen. 
 1.3  Dessa föreskri�er gäller i va�en och på land inom de hamnområden som förvaltas av BBS. 
 1.4  Med båt förstås i dessa föreskri�er varje föremål som används för transport på va�en och 

 varje annat föremål, som kan förfly�as på eller i va�en, såväl för ny�otrafik som för 
 fri�dsändamål. 

 2.  Trafikbestämmelser 
 2.1  Båt ska föras så a� fara eller hinder inte uppkommer för annan bå�rafik i hamnen. Vidare 

 ska båten föras så a� andra båtar, anläggningar eller personer inte utsä�s för fara eller 
 kommer �ll skada. 

 2.2  Maxhas�ghet i hamnen är 3 knop 
 2.3  Maxhas�ghet på land i hamnområdet är i gångfart 
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 2.4  Fordon som besöker hamnen på land ska parkeras på anvisad plats så det inte hindrar 
 någon a� komma fram. 

 2.5  Båtvagnar får stå kvar i hamnen i högst en vecka e�er sjösä�ning. Dock skall alla vagnar 
 vara fly�ade senast den 4/6. 

 3.  Medlemskap 
 3.1  Se 1§ stadgarna för BBS 

 4.  Båtplats 
 4.1  För a� få båtplats så måste man först vara betald medlem e�er det kan en båtplats eller 

 vinterplats sökas i båtplatskön. När anmälan och betalning är �llhanda är man registrerad 
 som sökande där e�er har man möjlighet a� få plats så fort det finns en ledig plats. 
 Platsen �lldelas e�er �llgång och typ av båtmodell och platstyp. 

 4.2  Anmälan om intresse av båtplats görs via formulären ”Ansökan om båtplats”. 
 4.3  Ansökan om båtplats ska göras av personen som ska hyra båtplatsen. 
 4.4  Nuvarande medlemmar som önskar a� byta sin båtplats gör sin anmälan om byte av 

 båtplats �ll båtplatsansvarig. 

 E�årsplats 
 4.5  Medlemskap krävs 
 4.6  Båtplats gäller för e� år i taget. 
 4.7  Ingen garan� för a� få båtplats e�erkommande säsong men man har förtur �ll båtplats. 
 4.8  Har man ha� båt i hamnen i två år så har man i mån om platser möjlighet a� lösa inträde 

 �ll en fast plats. 
 4.9  Intresseanmälan för kommande säsong meddelas senast 15 mars. 
 4.10  Informa�on om båtplats meddelas så snart vi vet om plats finns ledig. “Andrat texten 

 lite gamla texen seer ut så här: 4.9 Informa�on om båtplats meddelas senast 15 april av 
 båtplatsansvarig. 4.10 Intresseanmälan för kommande säsong meddelas senast 15 mars.” 

 Erlagd inträdesavgi� 
 4.11  Erlagd inträdesavgi� av båtplats kan göras e�er a� man ha� en båt på en båtplats i 

 två år mot en avgi� som bestämts av årsmötet. 
 4.12  Erlagd inträdesavgi� båtplats garanterar a� man har en plats i hamnen för sin båt, 

 platsen är EJ bestämd utan kan fly�as beroende på storleken på båten. 
 4.13  Skyldig a� meddela om man inte längre är intresserad av båtplats. 
 4.14  Erlagd inträdesavgi� men ingen båt garanterar a� man har en båtplats i va�net, Om 

 båt återinköpts så måste Hamnkapten bli informerad senast 15 mars för a� kunna få 
 båtplats under kommande säsong. 

 4.15  Andrahandsuthyrning är ej �llåten. 

 5.  Försäkring 
 Alla som har båt i hamnen måste ha en bå�örsäkring, försäkringsbevis skall på anmodan 
 kunna visas upp. 

 6.  Sjösä�ning med kran 
 6.1  Sjösä�ning bokas genom a� skriva upp sig på bokningslista. 
 6.2  Alla som skall sjösä�a samma dag skall samlas kl. 9.00 och stannar �lls sista båten är klar. 
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 6.3  Passar inte de ordinarie �derna så går det a� kontakta någon av våra kranförare. 
 6.4  För ly� utanför ordinarie �d så �llkommer en kostnad. 
 6.5  Endast utsedda kranförare får ly�a båtar med kranen. 
 6.6  Båtar som skall ly�as skall vara försäkrade. 
 6.7  All hantering av master �ll segelbåtar sker utanför ordinarie ly��d. 
 6.8  Det är endast medlemmar som får ly�a sina båtar. 
 6.9  Båtvagnar får stå kvar i hamnen i högst en vecka e�er sjösä�ning. Dock skall alla vagnar 

 vara fly�ade senast den 4/6. 

 7.  Mastkran 
 7.1  Endast �ll för a� ly�a båtmaster. 
 7.2  Man får EJ klä�ra i kranen. 
 7.3  Man får ej ly�a person i kranen. 
 7.4  Användning se separat instruk�on för kranen. 

 8.  Sjösä�ning vid ramp 
 8.1  Båtvagnar får stå kvar i hamnen i högst en vecka e�er sjösä�ning. Dock skall alla vagnar 

 vara fly�ade senast den 4/6. 
 8.2  Gästande båtar som utny�jar rampen parkerar utanför området. 
 8.3  Om det är seglarskola får sjösä�ning endast göras i samråd med ledare på plats. 

 9.  Förtöjning, förhalning, förfly�ning med mera 
 9.1  Båtar får endast läggas eller förtöjas vid sådan plats som är särskilt upplåten för de�a 

 ändamål. Båtar får läggas vid annan plats endast med styrelsens medgivande. 
 9.2  Båtens förare ska hålla sig underrä�ad om va�endjupet vid anvisad �lläggs-, förtöjnings- 

 eller ankarplats. 
 9.3  Vid förtöjning, ankring eller angöring skall föraren av båten se �ll a� andra båtar eller 

 kajer, bryggor och liknande anläggningar eller kablar eller ledningar inte skadas samt a� 
 bå�rafiken inte nödvändigtvis hindras eller störs. 

 9.4  Inrä�ande av förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar eller andra 
 ledningar, pontoner eller �llfälliga broförbindelser och likande anläggningar får inte ske 
 utan �llstånd av styrelsen. 

 9.5  Förare eller ägare skall fly�a eller vidta andra åtgärder med båten, som krävs med hänsyn 
 �ll ordningen eller säkerheten i hamnen. Styrelsen kan förena sådant åläggande med 
 föreskri�er och anvisningar. 

 9.6  Båten får inte föras in i hamnområdet, om det finns risk för a� båten på grund av si� 
 skick eller annan orsak kan komma a� sjunka, hindra annan trafik i hamnen eller på annat 
 sä� utgöra en fara för ordningen eller säkerheten inom hamnområdet. 

 9.7  Föraren eller ägare ska omedelbart anmäla �ll styrelsen om båten har sjunkit, stö� på 
 grund eller på annat sä� blivit manöverodugligt. 

 9.8  Ägare �ll annat sjunket föremål, som kan utgöra hinder för eller skada båtar eller 
 anläggning, ska göra anmälan om de�a �ll styrelsen. 

 9.9  Styrelsen äger rä� a� med hänsyn �ll båtens storlek, närliggande båtar och god ordning i 
 hamnen föreskriva, a� båtplatsinnehavare skall byta plats mot annan av styrelsen 
 anvisad. 

 9.10  Styrelsen friskriver sig från allt ansvar för eventuella skador på båtar och inventarier 
 såväl vid bryggor som vinterförvaring på land. 
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 9.11  En båt anses övergiven om den inte sjösa�s eller torrlagds inom angiven �d. En 
 övergivenbåt �llfaller föreningen e�er tre månader från sista datum. Det är då styrelsen 
 som bestämmer vad som ska göras med båten. 

 10.  Lastning, lossning, uppläggning av gods med mera 
 10.1  Gods, fordon eller annat material ska hanteras, läggas eller ställas upp på plats som 

 anvisats av styrelsen och på sådant sä� a� hamnplaner, byggnader, gatubelysningar eller 
 annat inte skadas eller räddningsväg blockeras eller så a� fara för person inte 
 uppkommer. 

 10.2  Bryggor får ej belamras med föremål som begränsar �llgängligheten. 

 11.  Särskilda ordningsföreskri�er 
 11.1  Den som inom hamnområdet skadar båtar, anläggning, gods eller annan egendom 

 ska omedelbart anmäla de�a �ll styrelsen. 

 12.  Gästhamnsbestämmelser 
 12.1  Gästplatser finns längst ut på vågbrytaren eller på plats med grönskylt. 
 12.2  Det är förbjudet a� göra upp eld eller grilla på bryggan. 
 12.3  Avfall får ej spolas ut eller kastas i hamnen. 
 12.4  Erläggande av frivillig avgi� kan ske via Swish nummer står på hemsidan och på 

 klubbstugan eller läggas i brevlådan. 

 13.  Vinterförvaring av båt 
 13.1  Båten måste vara sjösa� eller fly�ad senast 4 juni. 
 13.2  Allt material och båtvagn skall vara bor�agen senast helgen e�er sjösä�ningen, dock 

 senast 4 juni. 
 13.3  Båtägaren ansvarar för a� båten är ordentligt uppställd. 
 13.4  Ägaren är skyldig a� kontrollera båten under uppställnings�den, särskilt vid otjänlig 

 väderlek. 
 13.5  Y�rebommen skall vara stängd under angiven �d även vid arbete med båt. 
 13.6  Ägaren får en anvisad plats av ansvariga för vinterplatserna. 
 13.7  Elen får ej vara kopplad då båtägaren inte vistas vid båten. 
 13.8  Styrelsen äger rä� a� fly�a båten vid behov. 
 13.9  Dessa regler kan Styrelsen e�er kontakt av båtägaren ge avsteg från. 

 14.  Mas�örvaring 
 14.1  Spridare skall vara bor�agna innan förvaring. 
 14.2  Inga bommar i mas�örvaringen 
 14.3  Lä�are master förvaras högre upp. 
 14.4  Linda gärna en tamp runt masten för a� minska risken för skav. Tampen håller också 

 en eventuell förstagsprofil på plats. 
 14.5  Vid sjösä�ning och upptagning får masterna ligga högst en vecka på gräset. 

 15.  Klubbens maskiner 
 15.1  Gräsklippare får användas av utsedda personer 
 15.2  Röjsåg får bara användas av person som har erforderlig kunskap eller röjsågs kort AB 
 15.3  Kontroll av skydd och maskiner före och e�er användning. 
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 16.  Klubbens Båtar 
 16.1  Medlemskap krävs för alla bå�yperna. 
 16.2  Alla måste ha goda kunskaper i den lånade båten och iak�a största försik�ghet. 
 16.3  Kontroll av lånad båt ska ske före och e�er användning. 
 16.4  Fel rapporteras omgående �ll Seglingskommi�én. 
 16.5  Måste vara över 16år för a� låna båt. 
 16.6  Motorbåtar får används vid tävling, träning, kontroll av hamn, arbeten i hamnen, 

 utmärkning av grund, utsä�ning av klubbens egna märken och vid nödläge, fly� av båt i 
 hamnen. 

 16.7  Jollar får användas av medlemmar vid träning eller tävling eller om man vill prova a� 
 segla själv, är man under 16år måste följebåt med seglings kunnig person följa med. 
 Jollarnas utrustning skall hanteras varsamt så inga onödiga skador inträffar. 

 16.8  Fel på jollar meddelas �ll Seglingskommi�én. 

 17.  Klubbstugan 
 17.1  Får användas av alla medlemmar och deras gäster 
 17.2  Toale�er är för medlemmar och deras gäster 
 17.3  Grillplats får användas av alla besökare 

 18.  Traktor 
 18.1 Traktor får användas av medlemmar vid arbete i hamnen och fly� av båt med båtvagn 
 vid sjösä�ning och upptagning i hamnområdet. 
 18.2 Traktorn ska kontrolleras enligt kontrollista före och e�er användning. 
 18.3 Är det något fel på traktorn skall det rapporteras omgående �ll någon på Tekniska eller 
 på e-mail �ll bbs@blombergsbatsallskap.se 

 19.  Säkerställa styrdokument 
 19.1  Dokumentansvarig (sekreteraren) i föreningen ansvarar för a� verksamheten har en 

 ru�n för a� styrdokument är aktuella och publiceras på rä� sä�. Dokumentansvarig har 
 också ansvar för a� medlemmarna är informerade om styrdokumenten. 

 19.2  Målgruppen för föreskri�erna ansvarar för a� ta del av och e�erleva den. 

 20.  Avvikelser och förslag 
 20.1  Den som läser föreskri�erna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant 

 som påverkar föreskri�erna såsom förändringar i lags��ning, avvikelser eller har förslag 
 �ll förändringar bör meddela styrelsen. 

 21.  Miljö 
 21.1  Medlemmarna skall värna om naturen, övriga medlemmar och material på sjön och i 

 hamnen. 
 21.2  Miljöregler se separat dokument. 
 21.3  Miljöpolicy se separat dokument. 
 21.4  Egenkontroller u�örs av minst två medlemmar på uppdrag av styrelsen årligen. 
 21.5  Räddningsutrustning får bara användas i nödfall och får ej blockeras. 

 Styrelsen kan bevilja avsteg från dessa regler. 
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