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Lilla Essinge Båtklubb  
 

ORDNINGSREGLER FÖR LILLA ESSINGE BÅTKLUBB 
 

Allmänt 
 
1. Alla klubbens medlemmar, hyresgäster och andra som klubben berett tillträde till 

klubbens område ansvarar för att följa klubbens ordningsregler. Den som tagit med 
sig gäster ansvarar för att också dessa följer ordningsreglerna. 

 

Vid frågor som rör hamnen ska i första hand hamnkaptenen kontaktas. 
Vid frågor som rör S:t Görans sjöscoutkårs hamn, uppläggningsplats och förråd ska 
i första hand sjöscoutkårens båtfogde kontaktas. 

Vid frågor som rör klubbhuset ska i första hand klubbmästaren kontaktas. 
Vid frågor som rör övriga varvsområdet med tillhörande byggnader och 
installationer ska i första hand varvschefen kontaktas. 

 
Missbruk eller ohörsamhet mot ordningsreglerna kan medföra att tilldelad 
hamnplats eller annan tilldelad rättighet att använda klubbens anläggning och 

utrustning återtas. 
 
2. Inom klubbens område ska snygghet och ordning alltid iakttas. 

 
3. Grindarna till klubbens område ska alltid hållas låsta. 

 

4. Klubbens byggnader ska hållas låsta när de inte används. 
 

5. Nycklar utlånas mot av styrelsen fastställd depositionsavgift till medlemmar, 

hyresgäster och andra som klubben givit medgivande till. Nyckeln utlämnas av en 
av styrelsen utsedd person. Då rättigheten till tillträde upphört ska nyckeln 
återlämnas. Depositionsavgiften återbetalas då. 

 
6. Obehöriga eller olämpligt uppträdande personer äger ej tillträde till området. 

 

7. Småbarn får beträda klubbens område och klubbhuset under tillsyn. 
 

8. Hundar ska hållas i band inom klubbens område. 

 
9. Fordonsparkering inom klubbens område är tillåten för medlemmar, hyresgäster 

och gäster vid sjöfärd och klubbaktiviteter. För övrig fordonsparkering, inklusive 

båttrailer och släpvagn, ska tillstånd av styrelsen inhämtas och den avgift som 
styrelsen bestämmer betalas. Boendeparkering är inte tillåten. 

 

10. På kallelse från styrelsen är enligt stadgarna alla medlemmar skyldiga att delta i för 
klubben erforderliga arbeten. 
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Klubbhus, verkstad, redskapsskjul 
 
11. Medlemmar, hyresgäster och deras gäster har rätt att använda klubbhuset och dess 

inventarier. Lokalerna ska lämnas väl städade med soporna tömda och ljus släckta. 
Mat som förvaras i kylskåpet ska vara tydligt märkt med namn och datum. 
 

12. Klubbhuset kan lånas av medlemmar för privata tillställningar. Det tingas på lista i 
klubbhuset med namn och telefonnummer. Klubbhus och klubbens område ska 
vara städat senast kl. 12.00 påföljande dag, vid risk att städbolag anlitas på 

bekostnad av den som lånat klubbhuset. 
 

13. Medlemmar, hyresgäster och deras gäster har rätt att använda verkstaden och dess 

inventarier. Lånade verktyg lämnas tillbaka på sin plats och golv och bänkar städas. 
Prylar får lämnas kvar tillfälligt för t ex torkning men ska märkas. Färgburkar, oljor 
och annat får doneras till klubben efter godkännande av varvschefen och ska ställas 

på gemensam hylla och märkas med datum. Förvaring av egna färgburkar mm får 
inte förekomma. 

 

14. I redskapsskjulet får privata tillhörigheter förvaras endast med varvschefens 
tillåtelse. 

 
Miljö och säkerhet 

 
15. Klubbens dokument ”Policy för kemikalieanvändning” och ”Avfallshanteringsplan” 

gäller. 

 
16. Förbud råder för biocidhaltiga bottenfärger för båtar med hemmahamn i Lilla 

Essinge Båtklubb. Båtägare försäkrar på heder och samvete att båtbotten är 

biocidfri i och med att hamnavgiften betalas. Båtar med okänd bottenfärg får ligga 
högst 30 dagar. 

 

17. Båtägaren ansvarar för god ordning omkring och på båten och på klubbens område. 
Var och en är skyldig att forsla bort sitt avfall till egen soptunna. Sopkärlet på 
båtklubben är enbart till för avfall som uppkommer vid klubbens verksamhet. 

 
18.  Miljöfarligt avfall kan deponeras i klubbens miljöstation enligt anvisningar på denna, 

alternativt forslas till återvinningsstation. Båtbatterier ska forslas bort av båtägare till 

återvinningsstation. 
 

19. Båttoalett får inte tömmas i sjön utan ska tömmas på godkänd sugtömningsstation. 

Närmaste tömningsstationer finns vid Västerbrohamnen, Pampas Marina och 
Heleneborgs Båtklubb. 

 

20. Slagvatten som är oljehaltigt får inte pumpas ut i sjön. Använd oljeabsorptionsduk 
eller liknande i kölsvinet och under motorn. Begagnad absorbtionsduk ska 
transporteras till återvinningsstation. 

 
21. Om miljöfarliga ämnen trots alla försiktighetsåtgärder skulle komma ut på mark eller 

vatten finns hink, spade och Absol för markutsläpp och samt absorptionsduk och 

länsar för vattenutsläpp. Dessa finns i redskapsboden vid grinden. Länsarna ska 
läggas ut så fort som möjligt för att begränsa spridningen och oljan sugas upp med 
absorptionsduk. Begagnad absorbtionsduk ska transporteras till återv inningsstation. 

Vid större utsläpp kontakta Räddningstjänsten. 
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22. Klubben tillhandahåller el. Båtägare får vid behov dra egen kabel till båten, men 
kabeln ska vara synligt urkopplad då båten lämnas obevakad. Batteriladdning får 
dock utföras om kabeln är märkt med skylt med angivande av skäl och datum.  

 
Med tanke på både brandfara och energiförbrukning är det förbjudet att ansluta 
elektriska värmeapparater i båtar, fordon eller byggnader. Om behov av värme 

föreligger kan dispens sökas hos hamnkapten resp varvschef. 
 
All elmateriel ska vara jordad och godkänd. Vid tveksamhet avgör hamnkapten resp 

varvschef. 
 
23. För större energiuttag, t ex för laddning av elbåtar eller elektriska fordon, krävs 

tillstånd av styrelsen samt att av styrelsen bestämd avgift erläggs. 
 

24. Vid eventuellt arbete med öppen låga ska brandsläckningsmateriel som 

brandsläckare, fylld vattenhink etc finnas lätt tillgängligt. Efter arbete med eld ska 
noga kontrolleras att ingen brandfara föreligger. 

 

25. Störande ljud får inte förekomma under tiden 22.00 - 06.00. Ev. klagomål från 
grannar om störande verksamhet måste respekteras. 

 
Hamnen 

 
26. Hamnplatser anvisas av hamnkaptenen efter ansökan. 

 

27. Båt får ligga i hamnen under tiden 15 april – 15 november. 
 
28. Båt ska vara försäkrad. Erforderliga försäkringar tecknas av båtägaren. 

Klubben ansvarar ej för sak- eller personskador som kan inträffa inom 
hamnområdet, ej heller för uppkomna förluster av materiel m.m. 

 

29. Den som anvisats hamnplats ska iaktta följande: 
 

- Båt ska förtöjas i ponton och bomnockar enligt hamnkaptenens anvisningar. 

- Förtöjningsmaterielen ska vara kraftigt dimensionerad och väl uppsträckt. 
- Förtöjningsfjädrar ska användas varav de två yttre ska vara av gummi så att 

intilliggande båtar inte skadas. 

- Förtöjd båt ska vara väl avfendrad. Antal och storlek ska väljas så att 
- intilliggande båtar inte skadas. 
- Förtöjningarna ska vara intagna senast 15/11. Kvarvarande förtöjningar som tas in 

genom hamnkaptenens försorg och avgiftsdebiteras båtägaren. 
- Pontonerna får inte användas som arbets- eller upplagsplats utan hamnkaptenens 

tillåtelse. 

 
Byte av båt ska omedelbart anmälas till hamnkaptenen. Före bytet ska båtägaren 
rådgöra med hamnkaptenen och ta reda på om den hamnplats som disponeras är 

lämplig för den nya båten. Båtägare har inte rätt till en större plats och ska enligt 
hamnkaptenens anvisning vid behov flytta till en plats som lämpar sig för den nya 
båten. S.k. sämjebyte av båtplatser kan ske efter medgivande av hamnkaptenen. 

 
30. Båtöverlåtelse ska omedelbart anmälas till hamnkaptenen. Tilldelad hamnplats kan 

och får inte överlåtas i samband med båtöverlåtelsen. Säljaren har ansvaret för att 

båten avlägsnas från hamnen. 
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31. Seglare som ska förvara masten i mastskjulet ska montera av spridare. Stag och 
linor ska noga lindas upp. All utrustning ska märkas med ägarens namn och 
telefonnummer. 

 
 
Den som är osäker på någon punkt, rådgör med styrelsen! 

 
 TÄNK PÅ BRANDFARAN 
 

 
 
Antagna vid årsmötet 2021-04-25. 


