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Ordningsregler för Saxemara Båtklubb och Hamn  
 

§1  

Styrelsen för Saxemara Båtklubb ordnar kölista för erhållandet av båtplats. Person som önskar   

tilldelning av båtplats, skall först ha erlagt de avgifter som beslutats i enlighet med stadgarna.  

Hamnfogde och styrelse har i samband med nya båtar utplaceras, det odelade ansvaret att rätt 

storlek på båtar placeras i Saxemara Båtklubbs hamn. Detta med hänsyn till upptagning och 

sjösättning vad avser båtens vikt samt bryggplatsens bredd.  

 

§2  

Medlem som skall sälja eller köpa ny båt tar kontakt med hamnfogde för att samråda om 

paragraf §1 i ordningsregler. 

§3  

Varje båtägare ansvarar själv för sin båts förtöjning.  

Hamnfogde äger rätt att om så erfordras, gå ombord och se till att förtöjningarna är tillförlitliga.  

  

§4  

Endast båtar tillhörande medlemmar i Saxemara Båtklubb får placeras i hamnen vid bryggan för 

förtöjning. 

  

§5  

Bryggplats kan ej överlåtas eller utlånas utan hamnfogde eller styrelsens medgivande. 

  

§6 

Medlem är skyldig att förtöja enligt hamnfogdes anvisningar, och genom säkra förtöjningar 

och utplacering av fendertar, undvika skadegörelse på andra båtar eller Saxemara Båtklubbs 

bryggor samt y-bommar. 

Förtöjningsmateriel skall vara av god kondition. Båt förtöjs alltid för storm. 

  

§7  

Båt förtöjd vid Saxemara Båtklubbs bryggor skall vara försäkrad. Minst ansvarsförsäkring. 

  

§8  

Uppsäger medlem sin brygg- eller uppläggningsplats är hen skyldig att avlägsna hen tillhörig 

materiel efter uppsägningens slut. Underlåter hen detta inom ovannämnda tid omhändertages 

materielen av Saxemara Båtklubb. Medlem är skyldig att meddela förhinder till sjösättning för 

hamnfogde alt. styrelse. Uppsägning av båtplats sker genom besked från styrelsen om medlem ej 

nyttjat båtplats under ett kalenderår och då med en uppsägningstid på 4 månader. Styrelsen kan 

besluta om undantag från uppsägning då särskilda skäl föreligger. 
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§9  

Tiden för slipliggning är begränsad. Senast den 15/6 skall uppdragen båt vara bortförd från 

slipen. Vid bortforsling står ägaren för de kostnader som uppstår. 

Hamnfogde beslutar om och när båt får ligga kvar. (på grund av motorhaveri e.t.c.) 

Båtvagn, slipvagn skall förvaras på annan plats efter sjösättning. Tillfällig uppställning vid 

sjösättning eller upptagning under säsong för en dag är tillåten.  

 

§10  

Struken vid styrelsemöte 2022-04-25. 

  

§11  

Före sjösättning och sliptagning gäller: 

-Att medlem i samband med sjösättning förbereder på ett korrekt sätt för att undvika skador på   

bryggor eller andra förtöjda båtar. 

-Att hamnfogde vid upptagning anvisar plats för slipläggning.  

-Att båtvagn som ska ligga kvar under vintern är märkt med namn och telefonnummer.  

-Att uppläggningsplatsen skall vara städad samma dag efter sliptagning respektive sjösättning. 

  

§12  

Saxemara Båtklubb värnar starkt om miljön. Vid hantering av oljor, kemikalier och vätskor 

som används för motor samt båtvård, får dessa på inga villkor kastas i eller vid vattnet eller inom 

hamnområdet. Restprodukter skall hanteras samt omhändertas och bortföras av respektive medlem. 

  

§13  

Vid arbete för Saxemara Båtklubb, skall arbetslag upprättas. Styrelsen utser arbetsledare som i sin tur 

kontaktar medlemmarna. Infinner sig icke medlem till arbete ska han flyttas till nästa skift eller dag 

där plats är ledig. I övrigt se Stadgar §2 Medlemskap om arbetsplikt. 

  

§14  

Grind, bom, kedja och dörr till klubbstugan samt redskapslåda och elskåp skall alltid vara låsta då 

ingen verksamhet är igång. Nyckel fördelas av kassören eller hamnfodge mot avgift. 

  

§15  

Medlem eller dennes gäst är skyldig att inom hamnområdet iaktta största försiktighet med eld 

och lättantändliga föremål och vätskor. 

  

§16  

Bryter någon medlem mot dessa föreskrifter skall detta omgående meddelas styrelsen, som 

beslutar om lämplig åtgärd. 

  


