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Det åligger båtägaren att:  
 

1. Hålla båten tillfredsställande förtöjd samt hålla förtöjningsgods i 
fullgott skick och i händelse av underkännande omedelbart utbyta 
detsamma, 

2. Om GKSS så påfordrar flytta båten till annan båtplats,  

3. Om båten sjunker eller blir liggande i marvatten genast vidtaga åtgärder 
för båtens upptagande eller länsning, 

4. Ej nyttja båtplatsen eller hamnområdet i övrigt i kommersiellt syfte. 

5. Inte under eller på bryggor o dyl. förvara jolle eller annan båt. Släpjolle 
får dock förtöjas inom båtplatsens vattenområde.  

6. Inte nyttja båt vid förtöjningsplats eller på annan plats inom 
hamnområdet för eget eller annans boende med undantag för tillfällig 
övernattning 

7. Tillse så att båtplatsen ”grönskyltas” vid längre bortavaro från hamnen 
än 2 dygn.  

8. Följa hamnvaktens anvisningar. 



  

 

Utöver ovanstående gäller för GKSS-hamnen att: 
 

1. Gästande båtar äger förtöja på ”grönskyltade” bryggplatser. Sådan 
plats får disponeras i max 4 dagar. För tillfällig förtöjning av 
gästande båt längre tid än 4 dagar krävs särskilt avtal härom 
med GKSS 

2. Hamnavgift erläggs i hamnvaktstornet eller på GKSS expedition 
dagtid mellan Kl. 0900 - 1700 eller på tider enligt anslag. Underlåtenhet 
att erlägga hamnavgift inom angivna tider medför dubbel hamnavgift. 

3. Max 3 knop gäller inom hela hamnområdet. 

4. Ankring är förbjuden inom hela hamnområdet 

5. Direktutspolande toaletter får ej användas inom hamnområdet. 
Septiktankar får ej tömmas inom hamnområdet eller dess omedelbara 
närhet. 

6. Färskvattnet på bryggor och kajer är endast avsett för påfyllning av 
båtarnas färsvattentankar.. 

7. Avgift för el ingår i hamnavgiften. Endast en anslutning per båt får 
göras till eluttagen på bryggorna.  
Anslutning sker på villkor enligt nedan.  
a. Båtägaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott 

skick och nyttjas i enlighet med gällande föreskrifter; för närvarande 
elsäkerhetsverkets föreskrifter.  

b. Eluttag på land och bryggor får av brandskydds- och säkerhetsskäl endast 
användas för handverktyg och batteriladdning.  

c. Båtägaren får inte inom hamnen ansluta elektrisk värmekälla, av vad slag 
det vara må, utan GKSS i varje särskilt fall meddelade tillstånd. 

d. Alla kablar skall vara utan skarvar mellan uttagsboxen och 
inkopplingsarmaturen i båten. 

e. Enbart jordade kablar godkända för utomhusbruk får förekomma.  
f. Kablar som inte används skall tas bort och obevakade kablar som 

upptäcks på området kommer att kopplas ur.  
g. Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad 

uttagsboxen är avsedd för. 

8. Sopor och annat avfall skall deponeras i invid Klubbhuset befintlig 
miljöstation och ej i inom hamnområdet uppsatta papperskorgar. 

9. Båtägaren får inte förvara eldfarlig olja, gasol eller andra explosiva 
eller brandfarliga ämnen liksom material av andra slag i annat än 
härför avsedda utrymmen och kärl.  



  

10. Det är förbjudet att inom hamnens anläggning blästra och 
sprutlackera eller kapa och slipa med vinkelslip, slip eller kapmaskin. 

11. Tomgångskörning max 3 minuter gäller för hela hamnområdet. Detta 
inkluderar även batteriladdning genom hjälp- eller huvudmotor. 

12. Tystnad gäller vid bryggor och kajer från Kl. 2300-0700. 

13. Cykel, Inlines, Skateboard eller motsvarande får ej användas på 
bryggor och kajer. 

14. Matlagning på utomgusgrill får endast ske på inom hamnområdet 
särskilt anvisade grillplatser 

15. Bad inom hamnområdet är ej att rekommendera och sker på egen risk 
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