
   
 

   
 

Bilaga Hamn och varvsordning fastställd 2020-09-13 

 

5.  Hamn- och varvsverksamhet  
a) Om Du önskar avstå Din hamn- och/eller varvsplats ska detta meddelas till Driften senast    
    sista februari för hamnplats och sista juli för varvsplats. 
 
b) Du som medlem ska omgående uppdatera varje förändring i BAS-K såsom båtuppgifter,    
    bostads- och postadress, telefonnummer, e-postadress. Före byte av båt kontakta    
    Hamnkapten, hamnkapten@bosobk.se för eventuellt byte av plats. 
 
c) Vid upprepade sena betalningar av avgifter till BBK riskerar Du att förlora Din hamn-    
    och/eller varvsplats efter beslut av styrelsen.  

 
d) Du ska hålla fullgod förtöjning och erforderligt avbärande skydd till Din båt. Båt förtöjd vid    
    bom skall ha fyra fjädrande förtöjningar till ponton och/eller bom. Båt förtöjd vid boj skall ha   
    tudelad förtöjning till bojen och två fjädrande förtöjningar till ponton, ligga så nära vinkelrätt    
    mot denna som möjligt samt ha minst två fullgoda fendrar på vardera sida av båten. När  
    Du lämnar bryggan, lämna förtöjningarna så att Du inte stör andra. 
 
e) Materiel, annat än för förtöjning och ombordstigningshjälpmedel, får inte förvaras på    
    bryggor och pontoner.    
 
f)  Stävfendrar eller ombordstigningshjälpmedel/stegar/pallar etc. får ej utan Hamnkaptenens,    

    hamnkapten@bosobk.se tillstånd fästas i bryggor eller pontoner. (Rötskador kan uppstå)   
 
g) Efter torrsättning av båt med hamnplats skall förtöjningsmateriel såsom tampar, fjädrar             

    med mera avlägsnas från bryggor/pontoner och bommar. Materielen skall vara avlägsnad    
    senast vid höstens städdag. Vid städdagen rensas bryggor, pontoner och bommar från   
    förtöjningsmateriel. 
 
h) Elektriska arbetsverktyg och elkabel vid hamn - och varvsplats eller på brygga/ponton     
    skall vara godkända för utomhusbruk.  
 
i)  Inkoppling mot BBK:s elanläggning får ske för temporär underhållsladdning av båtbatteri  

    och elektriska arbetsverktyg med max 2400W/10 Amp. I övriga fall krävs tillstånd av  
    Driften. 
 
k) Hamnkapten äger rätt att anvisa båt till lämplig plats inom hamnområdet då båten i fråga    

    hindrar/försvårar eller är en fara för BBK: s verksamhet. 
 
l)  Du är ansvarig för den skada som Din båt vållar på pontoner, bommar, bryggor eller annan   

    egendom inom BBK: s hamn och varvsområde. 
 
m) Du som endast har vinterplats vid BBK får före 1 juni avgiftsfritt disponera av   
     hamnkaptenen anvisad förtöjningsplats i högst sju dagar efter sjösättning och efter 1   
     september högst sju dagar före anvisad dag för torrsättning. För tid utöver sju dagar   
     liksom för båtar som ligger i hamnen under tiden 1 juni till 1 september erlägger medlem   
     gästhamnsavgift. 
 
n)  Båt på varvsplan skall täckas i sin helhet. Täckningen skall hållas väl ordnad, tåla vind- och snölast   
     och ej utgöra fara eller hinder för andra båtar. Täckning får ej fästas i stöttorna eller annan detalj   
     som har betydelse för båtens stabilitet på land. Trailerbåtar behöver ej täckas sommartid. 
 

o) Intendent, Hamnkapten eller Varvsbas har var och en rätt att döma ut undermålig pallning och 

förtöjning. 

 

p) Mastplanen används för hantering ("av- och påklädning") av mast inför inläggning i mastskjul eller 

påmastning. Inläggning av master i mastskjul skall ske efter anvisningar från Mastskjulsansvarig.  
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Masternas avriggning och emballering skall godkännas av Mastskjulsansvarig. Master skall 

inläggas i mastskjul i enlighet med anvisningar beträffande mastens längd/vikt. Med hänsyn till 

andra medlemmar bör master inte ligga mer än två veckor på mastplanen.  
 

q) Varmvatten för tvättning av båtar får ej hämtas från klubbhuset.  

 

r) Vid ”Heta arbeten” ska gällande säkerhetsföreskrifter efterföljas. (t ex svetsning, täckning av båt 

med krymplast, arbete med kaptrissa, varmluftspistol, färgborttagning med öppen låga, eller 

liknande arbeten). Grillning är ej tillåten på varvsplan.  

 

s) Vid miljöfarligt arbete skall klubbens policy för miljöfarligt arbete följas. Vid anlitande av entreprenör 

skall policyn följas och överenskommelse skrivas mellan klubben och medlem/entreprenör. 

 

t) Det är båtägarens ansvar att av båtägaren anlitad entreprenör följer BBK:s föreskrifter. 

 

u) Pelarkran får endast användas och manövreras av funktionär, som utsetts av Driften.  

 

 

6.  Vakttjänsten   

a) Har vaktpass ej fullgjorts under säsongen erläggs avgift enligt årsmötets beslut och ett extra 

vaktpass tilldelas innevarande eller följande säsong.   

 

b) Om Du ej personligen kan genomföra vaktpasset kan annan till medlemmen närstående person gå 

istället. Personen skall vara myndig och väl förtrogen med BBK.  

 

c) I vaktskåpet finns en pärm märkt ”Genomförande av vaktpass”. Pärmen innehåller instruktioner.  

 

 

7.  Miljöföreskrifter  

a) I samband med målning/slipning av bottenfärger skall underliggande mark skyddas så att slipdamm   

    och bottenfärgsrester kan samlas ihop och transporteras iväg för deponi av medlem.  

 

b) Vid slipning skall slipmaskin med ansluten dammsugare användas.  

 

c) Bottenmålning med beväxningshämmande (antifouling) färger är ej tillåten på varvsplanen. 

 

d) Klubbens borsttvätt ska nyttjas av medlemmarna för att förhindra beväxning. 

 

e) Blästring är ej tillåtet.   


