Ordningsregler för SBS båthamn i Slättanäs
1. SBS ställer hamn och båtplats till förfogande för medlem
mot stadgade avgifter. Båtplatsen får brukas när
betalning erlagts. Styrelsen kan genom båtplatsansvarig
när som helst anvisa ny plats, för att rationellt kunna
bruka anläggningen.
2. Med varje bryggplats följer viss arbetsplikt (2 dagar per
år och plats. Nytt medlemskap efter 1 juli, 1 arbetsdag).
Undantag från denna arbetsplikt är följande:
a. S.k. jolleplats undantages från arbetsplikt. Båtlängd
för jolleplats är max 3,5 meter.
b. Om medlem har flera bryggplatser och minst en av
dessa har max bredd 2,0 meter, undantages en
bryggplats från arbetsplikt.
3. Kan medlem ej utföra arbetsdag/ar debiteras en avgift
som fastställes av årsmötet. Arbete kan utföras i mån av
tillgång på arbete andra dagar än de som meddelats i
samråd med hamnmästaren.
4. Medlem som har medhjälpare får tillgodoräkna sig
arbetsdag från sin medhjälpare.
5. Tilldelning av nya bryggplatser sker årligen som regel
före 15 maj. Tilldelad bryggplats som ej betalts senast
den 1 maj tillfaller styrelsen för ny utdelning. En väl
synlig och en dold namnskylt skall finnas på varje båt
(även jollar).

6. Varje båt liggandes i SBS-hamnen skall vara
ansvarsförsäkrad. Båten ligger i hamnen helt på ägarens
eget ansvar och risk. Skador som orsakats på
hamnanordningarna ersättes av den skadeskyldige.
Försäkringsbrev skall kunna uppvisas.
7. I hamnområdet, innanför vågbrytaren, skall låg fart
hållas så störande svall inte bildas, max 3 knop.
8. Båten skall vara förtöjd med fjädrar/ryckdämpare
monterade på alla förtöjningstampar och väl avfendrad.
Vid vajer förtöjning skall sk. hanfot anbringas. Båten
skall vara förtöjd vinkelrätt mot bryggan. Tampar får ej
ligga i vattnet utan skall vara upphängda vid frånvaro.
Om detta inte följs står den enskilde båtägaren för
skador som uppstår. Gäller den egna båten andra båtar
och på klubbens material. Det åligger båtägaren att
kontrollera fasta förtöjningar infästningar, samt
rapportera eventuella skador eller avvikelser till
hamnmästare.
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Det är förbjudet att klä in Y-bommar med
täckande material som förhindrar inspektion.
Även förbjudet att borra eller göra åverkan på Ybommar och klubbens material.
”Förtöjnings tampar” skall vara borttagna när
båten är torrsatt, senast den första december
Spännband mellan brygga och stolpar får ej fresta
på brygga/stolpar vid hög/lågvatten
Uppvärming är inte tillåten

9. Det är ej tillåtet att överlämna eller låna ut förhyrd
båtplats till någon utom eller inom sällskapet utan

båtplatsansvarigs tillstånd. Båtplatsinnehavare som inte
nyttjat sin båtplats under två säsonger i följd mister
rätten till platsen. Ytterligare ett år kan medges om
båtsplatsansvarig omgående meddelats och
överenskommelse om utlåning genom klubben har skett.
10. Det är ej tillåtet att ligga vid vinkelbryggan under vintern,
1:a december – 15 mars
11. Vinterförvaring sker på anvisad plats och mot stadgad
avgift. Uppvärmning av båtar är ej tillåten. Vid
vinterförvaring skall namn och kontaktuppgifter
anbringas på väl synlig plats. Även mast som förvaras i
mastskjulet skall vara märkt.
12. Båtägaren ansvarar för att uppställningsplatsen är
städad och att skräp, pallvike, vaggor mm är bortforslat
första vardag efter sjösättning. Trailers, vaggor och
pallvirke skall vara väl buntat och märkt med namn och
kontaktuppgifter samt placerat på anvisad plats. Vaggor
skall i möjligaste mån vara demonterbara. Observera att
vaggor/trailers inte får låsas fast så de inte går att flytta.
Det måste gå att komma åt vaggor innanför. Fastlåsta
vaggor/trailers öppnas med vinkelslip/slägga etc vid
behov. Trailerlås för dragkoppling rekommenderas.
13. Jollar och annat material får ej ligga på bryggorna, ej
heller får sjösättningsrampen blockeras.
14. Tiden för tankning, lastning mm på bryggnocken
(stenbryggan) får ej överstiga 30 min. Nyttjande av
mastkranen har företräde, dock ej före truck eller kranbil.
Mastkranen får ej användas till annat än den är avsedd
för (max 150kg).

15. Arbetsbåten får endast användas inom hamnområdet.
Båten skall alltid vara väl rengjord och förtöjd på sin
ordinarie bryggplats efter användandet.
16. Det är varje medlems plikt att följa gällande regler och
anvisningar, vårda vår anläggning och utrustning för
allas trivsel.

