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anslag om vilket avfall som klubben tar emot. Övrigt avfall hänvisas tll kommunal motagningsstaton. 
Miljöombudet för anteckning hur mycket farligt avfall som hämtas. Medlemmen ansvarar för at rät 
avfall lämnas och at vid fulla sopkärl eller fyllda tunnor ta med sig avfallet hem eller tll kommunal 
inlämningsstaton. Uppstår skador eller fel, meddela kansliet.                                                         

HAMNPLAN

Vid torrsätning ställs de tyngsta båtarna och de som har transportsvårigheter längst ner mot sjön på 
områdets sydöstra del. Därefer placeras efer varierande storlek och tyngd.Trailer och båtar skall vara 
märkta med ägarnas namn, tel. eller mail. Tvätning av båtar skall ske över grusad plan. Båtrailer får 
ej efer sjösätning parkeras inom hamnplan. Anvisad plats är parkeringen utanför staketet. Båtrailer 
får ej ställas långsides staketet.

Vid slip och målningsarbete skall genom marktäckning färgrester samlas upp och behandlas som farligt 
avfall. Marktäckning är båtägarens ansvar.

Medlem är skyldig at avlägsna båt från klubbens uppläggningsplats på hamnområdet senast 31 maj 
respektve år. Styrelsen har rät at avlägsna eller fyta medlems båt om medlem inte avlägsnat 
densamma senast 31 maj. Flyt eller avlägsnande av båt sker med för medlemmen förpliktgat 
betalningsansvar. Styrelsen äger även rät at fyta medlems båt vid omständighet vilken typiskt set 
utgör risk för skada på person, egendom eller miljö. 

Efer sjösätning används planen tll bilparkering. Parkering kan också ske på norra sidan. Men plats 
skall lämnas för sjösätning av jollar. Tillfälligt för i- och urlastning av bilar är det tllåtet at köra fram 
tll bryggrindarna, varefer bil parkeras på därför avsedd plats. Är parkeringen full får bilar parkeras 
utanför staketet mot gatan. Utrymmet framför rampen hålls frit för sjösätningar.

 Gräsklippning och städning sköts av natvakterna enligt schema i kansliet. På hösten när det mörknar 
tdigare tar kanslipersonalen över sådant arbete.

 Vid upptagning av havererad båt under sommartd ställs båten upp på områdets sydvästra sida vid 
staketet mot containern. Eller efer överenskommelse med kansliet. Upptäcks skador eller fel på 
hamnplan kontakta kansliet.

Båtplatser/Bryggor

Innehavare av bryggplats äger inte rät at själv hyra ut i andra hand. Uthyrningen i andra hand skall 
ske genom kansliet. Tillfällig förtöjning utsida T-Brygga C är tllåten två dygn, sedan måste kontakt tas 
med kansliet. T-Brygga B är reserverad för Sjöräddning och Kustbevakning. Bryggrindarna skall alltd 
hållas stängda. Tillåts stå öppna vid i- och urlastning. Bommen tll rampen skall vara stängd och låst 
när ingen sjö/torrsätning pågår. Båtägaren har ansvar för tllsyn av sin båt. Rapportera skador på 
bryggor och förtöjningar tll kansliet. Grovt slarv eller underlåtenhet at följa stadgar och 
ordningsföreskrifer kan leda tll varning och uteslutning ur klubben.

Skatkärrs båtklubb Styrelsen


