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1. Inledning 
        Hamn- och varvsordningen är en vägledning för Dig som medlem. Här kan Du finna utvalda      

        instruktioner och information rörande Ditt medlemskap. Bosö Båtklubb (BBK) arbetar för en ökad      

        miljömedvetenhet för att minimera hälso- och miljöpåverkan vilket Du kan läsa mer om i vår   

        miljöplan och miljöföreskriften. Idag är vi närmare 800 medlemmar och runt 25 funktionärer, som   

        arbetar för klubbens bästa. Vi önskar fler som hjälper till att förvalta vår klubb, tveka inte att  

        kontakta klubben.    

         

       Tillsammans skapar vi en god klubbgemenskap. Ekskäret, vår klubbholme är öppen för alla    

        medlemmar. 
 

 

2. Medlemsfrågor 

        Alla ärenden och frågor avseende Ditt medlemskap ska ske genom kontakt med Driften. 
 

 

3. Parkering 

        Tillfartsramperna till bryggorna får endast användas för i- och urlastning.   

        Parkering skall ske på anvisade platser.  
 

   

4. Sjö- och torrsättning   

a)     Sjö- och torrsättningstider anslås på klubbens anslagstavla och på hemsidan.   

b)     Arbete vid sjö- och torrsättning sker kvartersvis. Du deltar tillsammans med Ditt kvarter. Arbetet   

    leds av Driften tillsammans med kvartersbasar från respektive kvarter. 

c)     Vid sjö- och torrsättning är flytväst obligatoriskt.  

d)     Samtliga båtar ska vara sjösatta senast sista maj. 

e)     Om Du ej kan sjö- eller torrsätta Din båt på anvisad tid för kvarteret, skall Du senast tre veckor    

    före första planerade sjösättnings- eller torrsättningsdag för säsongen anmäla detta till    

    Varvsbasen, varvsbasen@bosobk.se.   

f)     Hamn- och uppläggningsplatserna fördelas och anvisas av Driften och får ej disponeras förrän    

    alla debiterade avgifter betalats. Platserna är personliga och får ej överlåtas, uthyras eller     

    utlånas. Medlem med hamn- och/eller varvsplats behåller anvisad bryggplats/kvarter tills vidare   

    om ej annat meddelas av Driften.   

g)     Båtar, jollar, master, uppläggningsmateriel, trailer/båtvagn etc. skall vara tydligt märkta med         

    medlemsnummer. Båtar skall vintertid vara märkta med aktuell ”årsbricka” som lämnas ut av    

    kvartersbas eller hämtas av Dig hos Driften.  

h)     Master skall vara märkta i den del som ligger närmast dörren i mastskjulet med aktuell   

    ”årsbricka” som lämnas ut av Mastskjulsansvarig.    
          

   

5.   Hamn - och varvsverksamheten    
a)  Förtöjning av båtar inom BBK: s hamnområde sker helt på Ditt eget ansvar. 

 

b)  I hela hamnområdet råder minimering av vågbildning och max 5 knop.  

 



 

c)  Jollar, max 3,5 meter, får efter godkännande av Hamnkapten, hamnkapten@bosobk.se placeras    

 på jolleramp märkta med medlemsnummer. 
   

d)   Du har tillgång till vår mastkran. Maxvikt för lyft med mastkran är 300 kg. Följ anvisningarna     

  som finns anslagna vid manöverdonet. Bokade tider har företräde. 

 

e)  Tankning är ej tillåten på varvsplanen eller på och vid bryggor utan skall  i undantagsfall ske vid     

 kajen intill mastkranen.  

6. Vakttjänsten   

a)       Alla medlemmar med båt som har vinter och/eller sommarplats på klubben är skyldiga att göra    

     ett vaktpass under säsongen. Medlem med två båtar gör två pass etc.   

 

b)      Huvuduppgift för nattvakterna är att övervaka att båtar inom BBK: s område ej utsätts för    

     skadegörelse eller stöld.    

 

c)      Bokning av vakt sker i klubbens bokningssystem. Anvisningar om bland annat tidpunkt för    

     bokning finns på klubbens hemsida. www.bosobk.se under menyn Bokningar. Frågor hanteras    

     av Vaktchefen, vaktchefen@bosobk.se.    

     
 

7. Miljöföreskrifter   

a)     BBK arbetar aktivt för att långsiktigt bevara och skydda vår miljö. För det ändamålet har klubben       

    Miljörum, sop- och miljöcontainrar för att ta hand om det avfall som uppstår i samband med         

    båtlivet. Annat avfall skall hanteras enligt Lidingö stads föreskrifter.   

   

b)     Miljöcontainern skall användas för glykol, oljor, lösningsmedel, filter, elektronik, batterier och   

        andra miljöfarliga ämnen och produkter som är relaterade till Din båt.    

   

b)     Sopcontainern vid miljöcontainern är endast till för båtrelaterade grovsopor.   

   

c)     Miljörummet vid mastskjulen används för källsorterade hushållssopor. 

   

d)     Kasserade presenningar och krympplastrester ska vikas och placeras vid anvisad plats.   

   

e)     Glykol som töms ur motorer skall samlas upp och lämnas i avsedd behållare vid klubbens   

    miljöcontainer.   

f)     Slamsug finns vid pelarkranen. Den skall endast användas för tömning av septiktankar.   

g)     Högtryckstvätt på varvsplan vid tvätt av båtbotten får endast ske på skrovren eller    

    epoxibehandlad båt.   
 

 

8. Arbetsplikten 

a)   Vi ser gärna att Du som medlem med hamn- och/eller varvsplats utför en arbetsinsats per båt   

  och plats, benämns arbetsplikt, för klubbens räkning. Du som har vinterplats gör arbetsplikten    

  från januari till maj och Du med sommarplats, juni till december. 

 

b)   Exempel på arbete inom arbetsplikten är städning av klubbhus, handhavande/drift av båttvätten,   

  klubbens underhållsarbete samt städdagar.  

 

c)  Tillfällen för arbetsplikt meddelas via e-post och/eller hemsida. Du bokar Ditt intresse via    

  bokningssystemet på vår hemsida eller via vår Arbetspliktbas. 
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d)  Du kan även göra Din arbetsplikt på vår klubbholme Ekskäret. 
 

 

9. Klubbhuset   
        Klubbhuset är till för BBK:s verksamhet, utbildning och medlemmarnas samvaro. Huset med   

       undantag av BBK:s administrationsutrymmen, kan hyras av Dig för egna aktiviteter. För  

       information och bokning av klubbhuset, kontakta Klubbmästaren, klubbmastare@bosobk.se 
                                                                                             

  

10. Klubbholmen Ekskäret  
 Ekskäret är en gemensam klubbholme för båtklubbar på Lidingö som Du har tillgång till utan   

 kostnad. På Ekskäret har Du tillgång till bland annat bastu, toaletter, grillplatser, lek och   

 badmöjligheter. För mer information, www.lidingobf.se/ekskar. Vid besök bär klubbvimplen väl    

 synlig på Din båt. 
   

 

11. Båttvätten 
a) Båttvätten får endast handhas av utbildade BBK medlemmar.  

 

b) Du som vill kunna tvätta Din båt själv, kontakta Tvättbasen, tvattbasen@bosobk.se för utbildning. 

 

c) Är Du ej utbildad på båttvätten, så bokar Du tid för tvätt med bemanning på vår hemsida.  

 

d) Vid tvätt utgår en avgift. Mer information om båttvätten hittar Du på hemsidan. 

 
 

12. Försäljning eller byte av båt 

        Vid försäljning eller byte av Din båt, kontakta Hamnkapten, hamnkapten@bosobk.se. 

 
 

13.  Övrigt 
a) Du ska ha Din båt ansvarsförsäkrad. 

 

b) Avgift för medlemskap och sommarplats aviseras i januari/februari och betalas i februari. 

 

c) Avgift för höstupptagning, vinterförvaring och sjösättning aviseras i juni och betalas i juli. 

 

d) Medlem som ej följer hamn och varvsordningen kan fråntas brygg och/eller uppläggningsplats 

efter beslut av Bosö båtklubbs styrelse. 
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