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Medlem i Galtabäck Båtklubb är skyldig att känna till och följa Hamnordningen.

Ansvar
Upptagning och sjösättning av båt sker helt på båtägarens och eventuella medhjälpares egen risk.
Det åligger båtägaren att hålla båten försäkrad. All vistelse inom Galtabäck båtklubbs hamnområde
sker på den enskildes egen risk.
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Båtägare som säljer sin båt är ansvarig för denna till dess den lämnat hamnområdet för gott, såvida
den ej övergått till annan medlem.
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Ansvarig båtägare skall se till att båten sjösätts eller borttransporteras före den 1 juni varje
kalenderår.
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Båtkärror på uppställningsplats skall vara märkta med namn och telefonnummer. Bokning av plats
sker via hamnkapten
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Hamnplats, (båtplats)
1. Båtägare med båtplats skall vara medlem i Galtabäck båtklubb.
2. Medlem med båtplats behåller anvisad plats löpande om ej annat meddelas av styrelsen.
3. Om medlem temporärt önskar avstå eller upplåta sin plats, skall detta meddelas till styrelsen
skriftligen före den 1 april.
4. Hamn- och båtplatserna fördelas och anvisas av styrelsen och får ej, utan styrelsens
tillstånd, disponeras förrän alla debiterade avgifter erlagts. Medlem som önskar båtplats
skall uppge längd, bredd och djupgående på sin båt till hamnkapten.
5. Tilldelad båtplats är personlig och får ej överlåtas. Det åligger medlem att till klubben
snarast skriftligen anmäla varje förändring av båtklubben registrerat båtinnehav, bostadsoch postadress samt telefonnummer och e-postadress.
6. Betalning av medlemsavgift och båtplatsavgift samt i förekommande fall övriga debiterade
avgifter skall ovillkorligen erläggas före den 1 juni genom utsänd inbetalningsavi. Utskick
av betalningsavi till medlemmarna skall ske senast den 30 april. Om betalning ej erlagts
senast den 1 juni debiteras en tilläggsavgift, som beslutas av styrelsen, dock lägst 100:-. Vid
utebliven betalning skall styrelsen snarast tillsända medlem påminnelse om betalning. Sker
betalning ej efter andra påminnelsen skickas ärendet ovillkorligen till indrivning utan
särskilt meddelande till medlemmen. Enligt ”Stadgar för Galtabäck båtklubb” skall
styrelsen vidta åtgärder för uteslutning av medlemmen.
7. Styrelsen lämnar uppgift om erhållen båtplats per telefon eller skriftligen.
8. Elkablar intages efter avslutat arbete. Endast kablar av godkänd typ och försedda med
skyddsjord, jordfelsbrytare, får användas. Elektriska element får endast anslutas efter

tillstånd av styrelsen och mot erläggande av särskild avgift. Den som utan tillstånd ansluter
sådant element kommer i efterhand att påföras särskild avgift.
9. Förtöjningsbommar skall iläggas gemensamt av medlemmarna, normalt sista lördagen i
mars månad. Upptagning av bommarna skall ske gemensamt av medlemmarna första
lördagen i november månad. De medlemmar som önskar ha kvar sin båt i vattnet efter att
den allmänna bomupptagningen skett, skall själv se till att ta upp de två bommar som
gränsar till båten. Upptagning skall ske senast före 1:a december. Om så ej sker kommer
upptagning att utföras av båtklubben debitera en avgift som bestäms av styrelsen.
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Allmänna föreskrifter
1. Förtöjning av båtar inom hamnområdet sker på båtägarens egen risk.
2. Båtägare skall hålla fullgod förtöjning och erforderliga avbärande skydd.
3. Material får ej uppläggas på bryggor. Ej heller får förtöjningsanordningar anbringas på
sådant sätt att fara för personskada uppstår.
4. Hamnkaptenen äger rätt att flytta felaktigt eller olovligt förtöjd båt till lämplig plats inom
eller utom hamnområdet.
5. Medlem är ansvarig för den skada som denne eller den egna båten kan vålla på bryggor och
annan i hamnen befintlig egendom.
6. Båtar skall inom hamnområdet framföras så att svallvågor ej uppstår, dock högst 2 knop.
7. Styrelsen utser och kallar till minst två arbetsdagar per år för medlemmar med båtplats och/
eller sjöbod.
8. Utebliven närvaro debiteras med en avgift som beslutas av styrelsen.
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Miljöpolicy
Medlemmar är skyldiga att ha kännedom om Båtklubbens miljöplan.
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Medlemmar är skyldiga att ta hand om det avfall som uppstår i samband med båtlivet.
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1. Utställda sopkärl är endast avsedda för hushållssopor.
2. Grovsopor, oljor, lösningsmedel, filter, batterier och andra miljöfarliga ämnen och
produkter skall av medlemmarna forslas till kommunal miljöstation.
3. Hamnen är utrustad med spolplatta och högtrycksaggregat. Enligt Miljödomstolen skall
alla båtbottnar spolas vid upptagning. Den utrustning som finns i hamnen skall därför
användas och varje medlem har ett ansvar att skriva in datum för spolning samt namn i den
loggbok som finns i skåpet där spolslangen finns. Båtklubben måste redovisa detta till
Länsstyrelsen.
4. Spolplattan och högtrycksaggregatet får INTE användas till annat än att spola sin egen
båtbotten. T.ex. är det absolut förbjudet att tvätta sin bil på spolplattan.
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