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§1 Platsfördelning vinter – sommar. Hamnkapten skall fördela samtliga förtöjnings- 
och uppläggningsplatser, även andrahandsplatser. 
Båtplats till liten båt ger inte automatiskt plats till stor båt, turordning skall gälla. 
 

§2 Andrahandsuthyrning av platser i hamn. Medlem som innehar plats äger inte rätt 
att låna eller hyra ut denna till annan person. 
Medlem som inte använder plats under en längre period, över två veckor, ska 
meddela administrativ hamnkapten så att platsen kan användas av annan 
medlem eller hamngäst. 
 

§3 Sjösättning skall ske varje säsong. Om båtplats ej utnyttjas under 1 år skall den 
återgå till klubben. Styrelsen äger rätt att vid särskilda skäl, besluta om 
förlängning av platsinnehavet. 
 

§4 Om båt ska ligga på vinteruppläggningsplats under sommartid ska medlem 
meddela styrelse senast 1 juni. Avtal om utnyttjande av uppläggningsplats på 
sommartid ska tecknas med KBK styrelse från och med år 3 som båten ligger på 
land. 
 

§5 Om båt ska ligga på vinteruppläggningsplats under sommarsäsong kommer en 
avgift att tas ut enligt punkt 8 ”Avgifter KBK”. För 2 år och längre tas en avgift ut 
enligt punkt 9 och 10 ”Avgifter KBK”. 
 

§6 Uppläggningsplats skall städas efter sjösättning (inom två veckor).  
 



 

 

§7 Arbetsplikt. Medlem skall hjälpa till i hamnen när schema för arbete finns eller när 
hamnkapten behöver hjälp. Under ett verksamhetsår ska man delta vid minst två 
arbetstillfällen. Vid uteblivet deltagande utgår en avgift som skickas i samband 
med årsavgift. 
 

§8 Vid sjösättning och torrsättning leder hamnkapten arbetet samt anvisar platser. 
 

§9 Klubbmedlem ska kunna uppvisa giltigt försäkringsbevis för sin båt vid förfrågan 
från hamnkapten. 
 

§10 Sommarplatser. Alla båtar skall vara försedda med fjädrande förtöjning. 
Se till din båt vid bryggan, om båten är öppen, se till att den blir tömd på 
regnvatten. Kontrollera förtöjningar för att undvika skador vid till exempel 
förändringar av vattenståndet. 
 

§11 Förtöjningsgods skall tas bort innan vintern. 
 

§12 Vinterplatser. Se till din båt på uppläggningsplatsen. Ju oftare vi besöker 
våra båtar på vintern ju större är möjligheterna att upptäcka oärliga/oönskade 
besökare i hamnen och i båtarna. 
 

§13 Nycklar till KBK får ej överlåtas. När behov finns eller när medlemskapet 
upphör skall nyckel återlämnas till KBK. 
 

§14 Elkraft sommarplatser– nyckel kvitteras ut från hamnkapten eller av 
denne utsedd suppleant. KBK är skyldiga p g a elsäkerhetsregler att ha lås på 
eluttag vid hamnanläggning. 
 

§15 Bilar som framförs av klubbmedlemmar inom klubbområdet och på 
Kalkugnsvägen ska vara märkta med KBK dekal. 
 

§16 Parkering ska ske vid anvisad plats inom hamnens område, övriga 
områden enbart för i och urlastning. 
 

§17 Fiske förbjudet inom hamnområde 
 

§18 Regler för användning av maskiner, redskap och verktyg som är i KBK´s 
ägo, samt när dessa maskiner, redskap och verktyg används på städdagar och i 
andra aktiviteter som är anordnade i föreningens regi gäller följande. 
 
För att få använda maskiner, redskap och verktyg skall tillstånd ha givits eller 
inhämtats från/av materialansvarig för KBK, samt att anvisad skyddsutrustning bärs 
och används vid brukandet och att man är medlem i KBK. 
 
Personen/medlem skall ha kännedom och kunskap om hur maskinen, redskapet 
eller verktyget skall användas eller brukas. 
 
När maskiner, redskap, verktyg eller skyddsutrustning inte fungerar som avsett eller 



 

 

på annat sett kan vara farligt, eller skyddsutrustning saknas skall detta meddelas till 
KBK´s materialansvarig omgående för omedelbar åtgärd. 
 
När maskiner, redskap, verktyg eller skyddsutrustning inte fungerar som avsett eller 
på annat sett kan vara farligt, eller skyddsutrustning saknas skall arbetet 
omedelbart avbrytas. Arbete får inte startas/återupptas innan felet är åtgärdat eller 
rätt skyddsutrustning finns och används. 
 
Medlem eller personer som använder KBK´s maskiner, redskap eller verktyg på 
eget bevåg utan tillstånd av materialansvarig i KBK, betraktas av KBK som olovlig 
användning och är inte tillåtet. Se bilaga 1, Ordnings- och säkerhetsregler för 
Kolmårdens Båtklubb (KBK). 


