Föreskrifter för hamnområdet, Oxnö Båtförening
Allmänt
Upprepade avsteg från stadgar och föreskrifter, vägran eller avsevärd fördröjning att följa
dessa, kan leda till förlust av båtplats i OBF.
Hamnkaptenen och vice hamnkapten har befogenheter att beträda medlemmarnas båtar,
även övriga medlemmar har rätt att beträda medlemmars båtar i händelse av behov av akut
åtgärd.
Medlem ska rätta sig efter hamnkaptens direktiv.
Förtöjning vid klubbens bryggor är enbart till för medlemmar vars båtar är registrerade i
OBF. Undantag kan efter Hamnkaptens medgivande förekomma för kortare tid.
För allas trevnad och säkerhet ska ordning och reda råda. Endast trappor, landgångar och
pallar får förvaras på bryggorna. Förutsatt att dessa inte inkräktar på grannes båtplats eller
att framkomligheten på bryggorna förhindras.
Sommarplats vid bryggorna får man utnyttja från och med 15 april till och med 30
november. Övriga tider för exempelvis de som är ”vinterliggare” utgår avgift enligt beslut på
årsstämma
Medlem som säljer sin båt, är ansvarig för båten och dess nya besättning, samt de skador
båten och dess besättning kan vålla intill dess båt lämnat hamnen för gott.
Giltigt försäkringsbevis ska kunna uppvisas vid anfordran.
Efter användande av klubbens bojeka eller servicebåt ska denna städas.
Gästbåt till medlem i OBF, kräver närvaro av klubbmedlem. Medlemmen meddelar
hamnkaptenen via e-post, längd och bredd vilka dagar som är aktuella samt kopia på
gällande försäkringsbrev för den aktuella båten. Hamnkaptenen tilldelar plats i mån av
tillgång.
Medlem som behöver tillfällig plats för ytterligare en båt en kortare tid, meddelar
hamnkaptenen via e-post, längd och bredd, vilka dagar som är aktuella samt kopia på
gällande försäkringsbrev för den aktuella båten. Hamnkaptenen tilldelar plats i mån av
tillgång. Avgift för dessa platser är 100:- per dygn.
Nycklar till hamnområdet får ej utlämnas till köparen, in och utpassering ombesörjes av
säljaren.
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Fördelning av båtplatser i sjön
Nyttjande av båtplats är personlig och det förutsätter att båtplatsen används för egen båt
för fritidsbruk. Föreligger delägarskap i båt ska samtliga delägare vara medlemmar i OBF.
Båtplats kan upplåtas permanent eller tillfälligt.
Hamnkaptenen fördelar platser efter förturslistan samt kölistan. Anmälan till förturslistan för
båtplatsbyte görs med klubbens ”Ändringsblankett” som skickas till medlemsansvarig.
Kölistan är till för medlemmar som kommer att tilldelas plats för första gången.
För att vara med i förturslistan måste man ha en båt registrerad via ”Ändringsblanketten”
med aktuella mått hos OBF.
När ledig plats anvisas gäller att den lediga platsen bör vara minst 30cm bredare än den
aktuella båten .
Om den medlem som först står på tur för ledig plats vars båt- mått inte passar för platsen,
anvisas den lediga platsen i stället till den i kölistan näst därefter vars båt passar på platsen.
Den som anvisats plats har vid behov av större eller mindre plats företräde till ledig platser,
gentemot den som står i tur att anvisas plats för första gången.
I syfte att hamnresursen ska utnyttjas på bästa sätt kan den som anvisas viss plats, senare
anvisas annan större eller mindre plats, som medlemmen skäligen kan nöja sig med.
Det är förbjudet att överlåta nyttjandet av bryggplatsen till annan. De som har permanenta
platser och båtstorlekarna stämmer med tilldelade platser, får dock efter godkännande av
hamnkaptenen byta plats med varandra.
Efter anmälan till hamnkaptenen kan den ordinarie bryggplatsinnehavaren under högst två
säsonger avstå från nyttjandet av sin bryggplats. Hamnkaptenen kan då vid behov upplåta
platsen tillfälligt till annan.
Den ordinarie bryggplatsinnehavaren får inte motta ersättning från någon annan för sådan
tillfällig upplåtelse. Efter att i max två säsonger ha avstått från nyttjandet av sin bryggplats
måste bryggplatsinnehavaren antingen åter börja nyttja sin plats eller definitivt avstå från
den.
Efter prövning av styrelsen kan den som har tilldelats plats få överlåta den till familjemedlem
under förutsättning att familjemedlem är medlem i föreningen och att båten övergått i
familjemedlems ägo.
Vid medlems frånfälle överlåtes plats till familjemedlem utan iakttagande av vad som ovan
sagts.
När medlem inte längre behöver sin plats, ska detta skriftligen ske med hjälp av
”Ändringsblanketten” som sänds till medlemsansvarig.
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Båtplats i sjön.
Krav på båtförtöjning specificeras i ”Förtöjningsföreskrifter för OBF:s hamn”.
Båt får endast placeras på anvisad plats. Egna initiativ från medlemmen i detta avseende är
inte tillåtet.
Spolning av båt i sjön ska göras med sjövatten inte dricksvatten och följa gällande miljöregler
och föreskrifter.
Sjövattenpump finns vid T-bryggan (till höger om rampen sett från land). Dricksvatten kan
tankas vid S-bryggan (till vänster om rampen sett från land).
Vid servicebryggorna får man endast ligga tillfälligt när det utförs någon form av aktivitet,
(t.ex. lastning, lossning, tömning samt tankning av båt). Undantag medges för träbåtar vid
sjösättning efter godkännande av varvschefen eller hamnkaptenen.

Säkerhet
Inträffad olycka eller tillbud ska omedelbart anmälas till hamnkapten eller annan
styrelseledamot som informerar övriga styrelsen.
När man är i båten sommartid får man ansluta båten till klubbens elnät för ex:
batteriladdning. Elkablar skall tas in när man lämnar klubbområdet. Det är absolut förbjudet
att på något sätt ändra eller manipulera elektrisk utrustning på bryggorna.
Båtägaren får fylla på drivmedel från en dunk som har en maximal volym på 25 liter. Vid
tankning skall båtägaren vidta nödvändiga åtgärder för att se till att inget drivmedel hamnar
i vattnet eller på land och se till att risk för brand inte föreligger.
Kommersiell verksamhet såsom försäljning och/eller leverans av drivmedel till båtägaren
inom hamnområdet är absolut förbjudet.

Vinterliggare
Intresseanmälan från medlem för vinterplats i sjön vid klubbens bryggor anmäls till
hamnkapten. Denna skall vara insänd senast den 30 september. Föregående års vinterliggare
har företräde till nästkommande vintersäsong.
Hamnkapten fördelar på vilken plats respektive båt skall ligga, samt under vilken tid båten
får ligga där.
Försäkringsbevis (minst ansvarsförsäkring) uppvisas för hamnkapten.
OBF står för el till drift av strömbildare. Dessa kopplas in på befintliga elstolpar.
Vinterliggarna tillhandahåller strömbildare. Det är vinterliggarnas eget ansvar om man vill
har isfritt runt båten.
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Hamnkapten kallar till två obligatoriska arbetsdagar, en på hösten för att iordningsställa
vinterplatserna, samt en arbetsdag på våren för att återställa platserna.
Hamnkapten tar fram priser per kwh för förbrukningselen innan vinterperioden startar samt
meddelar detta till båtägarna. OBF mäter elförbrukningen vid uttagen på bryggan för
respektive båts elförbrukning. Varje båt får förbruka upp till 1000 watt. Mätaren i ladan
avläses av hamnkapten minst tre gånger per vinter, vid start, årsskiftet samt vid avslut av
vinterperioden. Avläst värde jämförs med värdena på samtliga mätare vid de s.k.
”björnarna”. När vintersäsongen är över debiteras förbrukad el till respektive medlem.

Ansvar och ersättningsskyldigheter
Medlem är skyldig att ersätta skada inom föreningens område som denne, dennes sällskap
eller dennes båt åsamkar egendom ägd eller förvaltad av föreningen, samt annan medlems
båt. Finns flera ägare till en båt, är de gemensamt ansvariga.
Föreningen har rätt att, inom föreningens hamnområde på medlems risk och ansvar, flytta
kvarlämnad båt eller annan egendom som inte har avhämtas efter föreläggande om detta.
Båtar utan tillstånd samt båtar för vilka avgifter inte har erlagts, äger föreningen rätt att
flytta inom hamnområdet

Regelverk vid privat utlåning av båt.
Vid utlåning av sin båt så skall medlemmen följa dessa punkter.


Informera hamnkapten att utlåning kommer ske under säsongen. Skall meddelas
inför varje säsong



Informera brygg/båtgrannar om utlåning så dessa vet att andra personer kommer
vistas vid & på båten.



Nycklar till OBF:s område lämnas ej ut, medlemmen släpper in/ut på båtklubben.



Ingen bryggsegling. Endast "nödhamn" vid dåligt väder.



Informera om det viktigaste på båtklubben som kan vara relevant, innebär bl a
följande
-

Hushållssopor slängs i container, övriga sopor tas med hem.

-

Var toaletten finns.

-

Dricksvatten finns på servicebrygga Färskvattnet är en bristvara varför annan
användning ej är tillåten.

-

Septitanktömning finns på brygga E.
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-



Informera om OBF:s elföreskrifter, innebärande bla att landström ej får vara
inkopplad då båten är obemannad, samt att laddning av fordon ej får ske på
området.

Hänga upp en vimpel på sin bryggplats för att underlätta vid återkomst.

I övrigt har medlem fortsatt ansvar för att stadgar och föreskrifter följs.

Regler och anvisningar vid lån av båt som ligger på OBF:s anläggning
-

Informera brygg/båtgrannar om att du lånar båten.

-

Nycklar till OBF:s område lämnas ej ut till, medlemmen släpper in/ut på
båtklubben.

-

Ingen bryggsegling. Endast "nödhamn" vid dåligt väder.

-

Hushållssopor slängs i containern, övriga sopor tas med hem

-

Toalett finns mitt i mot brygga D.

-

Dricksvatten finns på servicebrygga. Färskvattnet är en bristvara varför annan
användning ej är tillåten.

-

Septitanktömning finns på brygga E.

-

OBF:s elföreskrifter skall följas, innebär bla att landström ej får vara inkopplad då
båten är obemannad, samt att laddning av fordon ej får ske på området.

-

Försäkra dig om att vimpel är uppsatt på bryggplatsen, lättare att hitta rätt
bryggplats vid återkomst.

Oxnö båtförening, reviderad 6 april 2021
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