Ordningsregler m.m. för vinterhamnliggare
Nycklar
När fakturan betalats och försäkringsbrev inkommit får båtägaren per post en "plastnyckel"
som går till grindarna till piren och pontonerna samt snickarboden och toaletten. Plastnyckeln
fungerar fram till den 1 februari. En ny kommer att tillställas båtägaren i januari. Tryckt på
plastnyckeln finns koden till vägbom, kameror på hemsidan och hänglåset till
spillskyddsboxarna.
Extra plastnycklar erhålls mot en avgift om 50 kr/nyckel.
Metallnyckel för mastkranen, mastskjulet, sopcontainern, toatömningsstationen och Café
Bojen kan erhållas mot en avgift om 200 kr.
Betalning sker till föreningens Swish 123 000 3517 eller till bankgiro 612-0885.
Glöm inte att uppge namn och adress.
Spillskyddsboxar
Spillskyddsboxar finns utsatta vid foten av pontonbryggan respektive piren. Boxarna
innehåller redskap för att minska, förhindra och omhänderta kemikaliespill, exempelvis en
”absorbentorm” som läggs ut i vattnet när diesel läcker ut från båten eller en smidig trasa för
oljespill.
Boxen öppnas genom att låsa upp hänglåset med hjälp av kortkoden/koden till bommen.
Boxen innehåller, förutom olika sorbenter, skyddsutrustning att använda om olyckan skulle
vara framme.
Hjärtstartare
Hjärtstartare finns uppsatt vid toaletterna.
ORDNINGSREGLER
Genom att ha ingått avtal om vinterhamnplats har båtägare bland annat förbundit sig att följa
varvsföreningens ordningsregler samt de anvisningar som lämnas av hamnkapten och/eller
varvsledningen. Ordningsreglerna följer nedan.

Allmänt
• Det är båtägarens ansvar att tillse att båten hålls väl förtöjd och avfendrad.
• Endast godkända kontakttyper får användas på bryggorna – se bild nedan:

•
•
•
•
•
•
•
•

Vinterhamnliggare får inte ligga vid mastkransbryggan
Vinterhamnliggare skall utan dröjsmål till hamnchefen insända kopia på
försäkringsbesked utvisande att båten är försäkrad för placering i vinterhamn.
Båtägare skall ange om man önskar nyttja någon form av strömbildare för att skapa
isfrihet runt båten. Vinterhamnsbåtarna kommer i möjligaste mån att placeras grupperna
infrusna och isfria.
Ändring av isfrihet eller infrysning kommer inte vara möjligt att göra under issäsongen.
Båtar skall placeras på av hamnkapten eller annan person i varvsledningen anvisad plats
och vara märkta med namn och telefonnummer.
Hamnen får inte vid någon tid avstängas t ex genom korsande förtöjningslinor.
Förtöjning långsides får endast ske vid brygga. Bojar får ej användas Avbärning/uthåll ska
ske med fendrar mellan brygga/ponton.
Båtar mellan Y-bommar förtöjer i dessa.

Angående el
•

Det är av brandskyddsskäl inte tillåtet att lämna värmeelement eller liknande utan tillsyn.

•

Båtägare som har vinterhamnplats skall förbruka el av det eluttag som båtägaren blivit
anvisad av hamnkapten eller elansvarig. Det är förbjudet att flytta elkontakt till annat
uttag.

•

Kontakter på bryggan ska vara märkta med namn och adress. Omärkta kontakter kommer
att avlägsnas från eluttagen.
Båtägaren skall tillse att båten inte skadar hamnen eller andra båtar genom att
elinstallationen läcker galvaniska strömmar.
Användningen av el i vinterhamnen debiteras med 2.25 kr/kW
Varvsföreningen ansvarar ej för någon elförbrukning hänförlig till anvisat uttag. Det
åligger båtägaren att kontrollera att använd utrustning (hyrd eller ägd), exempelvis
strömbildare, fungerar korrekt och på avsett sätt.
Föreningen friskriver sig från skador som orsakas av strömavbrott.

•
•
•
•

Miljöpolicy
Båtägarna uppmanas att ta del av varvsföreningens miljöpolicy och avfallshanteringsplan via
hemsidan eller anslag på varvet.
Miljöstationen
• Alla båtägare är skyldiga att bortskaffa sopor och avfall från hamn och hamnplats.
• Varvsföreningen erbjuder en permanent sopcontainer för diverse hushållsavfall, inklusive
glas och plast. Är containern full är det båtägarens ansvar att själv forsla bort sina sopor.
• Båtägare som använder s.k. krymplast som vintertäckning ansvarar själv för bortforsling
av denna på våren. Plasten får absolut inte läggas i sopcontainern.
• I miljöstationen kan använda startbatterier, kemikalier, glykol och spillolja kastas. Notera
att varje typ av avfall har en särskild korg, box eller fat.
Förvaring av material
• I mastskjulet får enbart mast utan spridare och fioler förvaras och den skall vara märkt
med namn. Bommar och spirbommar får inte förvaras i mastskjulet.
• Jollar som placeras i jollestället skall vara märkta med namn och telefonnummer.
• Cyklar får inte låsas fast i grindar eller handledare till bryggor.
• Jollar och övrigt material får inte kvarlämnas på brygga eller ponton.
Om reglerna avseende förvaring av material inte följs har styrelsen rätt att forsla bort detta.
-----------------------Om båtägare ser någon obehörig lägga sin båt i hamnen, skall detta anmälas till varvschefen
eller hamnchefen via e-post.
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