Hamn- och skjulregler för Tullinge Båtsällskap
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1.

Generella hamnregler

1.1.

Hamnkaptenen ansvarar under styrelsen för vad som händer inom klubbens område. Hans
anvisningar skall följas. Hamnkaptenen kan under ansvar tillåta avvikelser ifrån regelverket.

1.2.

Alla båtar som finns inom området skall vara registrerade i klubbens register och märkta med
medlemsnummer.
Alla upplagda jollar ska vara märkta med medlemsnummer.
Trailers ska vara märkta med medlemsnummer.

1.3.

Alla båtar som finns inom området skall vara försäkrade så att en ansvarsdel ingår.

1.4.

Önskemål om bryggplats, skjulplats eller containerplats anmäls till sekreteraren för
registrering i klubbens kösystem i SBU-registret.

1.5.

Bryggplats kan ej överlåtas, uthyras eller utlånas utan tillstånd genom hamnkapten eller
styrelsens beslut.

1.6.

Plats för tillfällig gäst till medlem kan arrangeras efter ansökan till hamnkaptenen.

1.7.

Önskemål om större eller annan bryggplats anmäls till sekreteraren för registrering i klubbens
kösystem i SBU-registret.

1.8.

Byte eller försäljning av båt, adressändring eller ny mejladress skall snarast anmälas till
sekreteraren.

1.9.

Enligt avtal med markägaren får båt ej vara upplagd utomhus efter städdagen.

1.10. Vid slipbryggan får båt tillfälligt förtöjas för bunkring men får ej kvarlämnas utan tillsyn.
1.11. Vid serviceplats får båt förtöjas max 24 timmar. Vid längre behov kontakta hamnkaptenen.
1.12. Grindarna till klubbområdet skall alltid hållas låsta. Medlem är skyldig att avvisa obehörig från
klubbens område.
1.13. Parkering är tillåten i skjulen eller på uteliggarplatserna. Parkering utanför skjul endast tillåten
för skjulinnehavare och då i samband med arbete i skjulet.
1.14. Uppställning av bil, husbil eller husvagn inom hamnområdet är inte tillåtet. Dock får bil
parkeras i samband med båtfärd.
1.15. Förvaring eller reparationer av sådant som inte har direkt samband med klubbens
verksamhet att göra är förbjudet inom klubbområdet.
1.16. Hund som medtages inom hamnområdet skall alltid vara kopplad.
2.
2.1.

Säkerhet
Båt med inombordsmotor, inom klubbens område, skall vara utrustad med brandsläckare
(minst 2 kg typ ABE). Båt över 8 meters längd skall vara utrustad med 2 brandsläckare.
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2.2.

Föräldrar ansvarar för sina minderåriga barn som vistas inom hamnområdet. Klubbområdet är
att betrakta som en arbetsplats.

2.3.

Tankning av båt får endast ske vid slipbryggan.

2.4.

Tank- och gasolarbeten skall godkännas av registrerad besiktningsman.

2.5.

Båt som är 25 år bör säkerhetsbesiktigas. Detta bör upprepas därefter vart 5:e år.

2.6.

För utnyttjande av eluttag på bryggor gäller speciella föreskrifter Se bilaga 1.

2.7.

Gasol får ej förvaras i båtskjul ej heller i båt efter upptagning. Gasoltuberna kan förvaras i
gasolcontainer eller i egen regi utanför klubbområdet.

2.8.

Strålkastare med halogenlampa får ej användas inom hamnområdet överhuvudtaget. Detta
på grund av brandrisken.

2.9.

Förutsättning för användning av arbetsredskap och maskiner tillhandahållna av båtklubben är
nödvändiga kunskaper om respektive utrustning och hantering av dessa. Exempel på sådana
redskap och maskiner är gräsklippare, motorsåg, yxa, slipmaskin, bandsåg etc. Redskap och
maskiner används på egen risk.

3.

Miljöregler

3.1.

Spillolja, oljefilter, lösningsmedel, färg, glykolblandat vatten, batterier eller andra miljöfarliga
produkter får enbart deponeras vid miljöstationen. Följ de instruktioner som finns på platsen

3.2.

Närmare detaljer om ovanstående går att finna i avfallshanteringsplanen för Tullinge
Båtsällskap. Se anslagstavlan i klubbstugan.

3.3.

Soptunnorna får endast användas så länge locken går att stänga. Sopor får ej lämnas utanför
soptunnorna.

3.4.

Medlem med båt som har fast toalett skall ha tank som kan tömmas med sugtömning
installerad. Befrielse från detta utgör k-märkt båt. Tömning av toatank kan göras hos Botkyrka
Båtklubb i Albysjön. Deras anvisningar skall följas.

3.5.

Vid slipning av båt med giftig bottenfärg skall avslipad färg samlas upp och hanteras som
farligt avfall. Det bortforslas av medlemmen för insamling vid kommunal återvinningsplats.
Klubben har en slipmaskin med tillhörande dammsugare som kan lånas.

3.6.

Bottentvättning och bottenspolning av båtar får endast ske vid sliprännan.

3.7.

Bottentvättning och bottenspolning av båtar får endast göras på båtar som är skrovrena,
epoxibehandlade och ej målade eller under en övergångsperiod av båtar som ej är målade
efter 2015.

3.8.

Vid konservering av motor med glykol ska all glykol uppsamlas så att marken inte förorenas.

3.9.

Glykol får ej användas i tyngder (dunkar) för att tynga ner presenningar.
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4.

Sjö- och torrsättning

4.1.

Önskemål om sjösättning och upptagning på ordinarie dag anmäls på lista i klubbhuset. Vid
behov av sjösättning eller upptagning vid annat tillfälle skall slipbasen eller hamnkaptenen
kontaktas.

4.2.

Sjösättning och upptagning bygger på att alla i respektive pass hjälps åt, närvaroplikt gäller
tills passet är avslutat.

4.3.

Bockar och pallmateriel ska placeras i dungen i samband med sjösättning. Båtägarna hjälps åt
med det.

4.4.

Vid upptagning skall alla vara klädda för att kunna arbeta med högtryckstvätten.

5.

Skjulregler

5.1.

Önskemål om skjulplats anmäls till sekreteraren för registrering i klubbens kösystem i SBUregistret.

5.2.

Skjulplats kan ej överlåtas, uthyras eller utlånas utan styrelsebeslut.

5.3.

Skjulplats uthyres för ett år i taget (1/9-31/8). Medlemmen skriver under ett hyreskontrakt
som innehåller de regler som gäller för skjulen.

5.4.

Den som hyr ett skjul ansvarar för underhållet av dörrarna. Material tillhandahålls av klubben.

5.5.

I skjulet skall förutom båten enbart förvaras sådan materiel som har en tydlig anknytning till
båten och dess underhåll. Det vill säga skjulet skall inte bli ett extra förråd. Av säkerhetsskäl
vid brand skall så lite som möjligt förvaras i skjulet.

5.6.

Hamnkaptenen kan vid behov göra omdisponeringar av skjulplatser efter styrelsebeslut.
Uppdaterade listor skall finnas i klubbhuset.

5.7.

Skjulplatser kan sägas upp om innehavaren inte följer hamnkaptenens anvisningar eller om
båt kvarlegat i skjul två på varandra följande somrar. (Klubben värnar om ett aktivt båtliv).

5.8.

Hamnkapten fördelar skjulen med utgångspunkt av kölistan. Fördelningen skall göras på så
sätt att skjulplatserna utnyttjas så effektivt som möjligt. Det innebär att en skjulinnehavare
kan få byta plats för att detta skall kunna uppfyllas. För att kunna begära ett förlängt skjul
skall båten ha en längd som överskrider 8 meter.

5.9.

Den 30 nov varje år skall de lediga skjulen ha fördelats enligt ovanstående system. Det skall
även finnas en av hamnkapten uppdaterad skjullista och kölista i klubbstugan

5.10. Ombyggnader, tillbyggnader och marksänkningar samt egna elinstallationer får ej ske utan
styrelsens tillstånd. Har så skett ges medlemmen tillfälle att omgående återställa. Om inte så
sker kan styrelsen återställa skjulen på medlemmens bekostnad.
5.11. All elektrisk material som nyanskaffas och används i skjulet skall ha isolationsklass lägst IP44.
5.12. Alla former av öppen låga, även rökning samt användande av kap- eller sliprondell för metall
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är förbjuden i skjulen. Dispens kan ges av styrelsen under förutsättning att arbetena
övervakas av två personer med certifikat för heta arbeten. Släckutrustning skall finnas
tillgängligt på platsen.
5.13. Skjulen skall enbart vara låsta med av klubben tillhandahållet lås.
5.14. Elektrisk uppvärmning av båt eller skjul får inte förekomma utan hamnkaptenens tillstånd.
Tillstånd skall markeras vid kontakten. I samband med arbete i båt får kupévärmare användas
men den skall inte lämnas utan tillsyn. Tillgången på effekt är begränsad i skjulen då fler delar
på samma säkring.
5.15. Uppsagd skjulplats skall före överenskommet datum städas samt eventuell inredning
återställas. Hamnkapten skall besiktiga skjulet innan det fördelas till nästa medlem.
5.16. Den medlem som har kvar sitt skjul efter den 31 aug ingår automatiskt ytterligare ett års
hyresavtal.

6.

Container och mastskjul

6.1.

Utrymmena får aldrig lämnas olåsta.

6.2.

I containrar får enbart sådant förvaras som har anknytning till båten.

6.3.

I mastskjulet får enbart rigg förvaras. Riggen skall vara märkt med namn.

6.4.

Containrarna hyrs ut årsvis (1/9-31/8).

6.5.

Medlem som säger upp containerplats ansvarar för att platsen töms och städas före
överenskommet datum.

7.

Bilagor

7.1.

Elanvändning på bryggorna skall göras enligt Bilaga 1

7.2.

Båt skall förtöjas enligt Bilaga 2.

7.3.

Befintligt pallmateriel skall vara utfört enligt Bilaga 3.
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8.

Versionshistorik
Ändringar i denna version visas enligt nedan:
Tillagd text skrivs med understrykning
Borttagen text stryks över

Version Berörda paragrafer
1.3
1.4
1.2, 1.9, 3.6, 3.7, 3.8, 2.9, 4.4, 5.11
Punkt 8 nyinförd.
1.5
5.12

Godkännandedatum
2015-03-02
2017-03-13
2017-04-28
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