TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING
Box 147, 139 23 VÄRMDÖ
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
FÖR TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING.
Detta dokument är ett komplement och förtydligande av stadgarna.
1 MEDLEMSINTRÄDE
1:1 Skriftlig anmälan görs på speciell blankett.
1:2 När ledig båtplats finns erbjuds medlemskap (i första hand ett per hushåll)
De boende i Torsby, Värmdö har företräde till medlemskap.
1:3 Stadgar, allmänna bestämmelser och säkerhetsföreskrifter samt inbetalningskort för
insatsavgift och årsavgift översändes.
1:4 När betalning erlagts sker registrering och tilldelning av båtplats.
1:5 Medlem skall meddela adressändring till föreningen.
2 INSATSBELOPP OCH ÅRSAVGIFT
2:1 Inbetalningskort för årsavgift utsändes senast med utskick till årsmötet.
2:2 Avgiften skall vara föreningen tillhanda senast 30 april.
2:3 Den som inte erlagt årsavgiften senast 30 april kan av styrelsen föreslås bli utesluten
vid kommande årsmöte.
2:4 Insatsbeloppen och årsavgiften variera beroende på typ av båtplats (var och vid vilken
brygga, se p 3) enligt årsmötesbeslut.
Vid återbetalning av insatsavgift dras 20 % första året och därefter 10 % på insatsbeloppet
per år. Avdrag görs också om det finns skulder till föreningen.
3 BÅTPLATS
3:1 Båtplatserna är indelade enligt följande.
Brygga

Typ

Platser

Lilla

boj

.1 - 14

Stora

boj

32 – 40

Stora

bom

41 – 64

Stora

bom

65 – 90

Stora

boj

75 – 95
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3:2 Båtplats per säsong mot av årsmötet fastställd avgift kan erhållas genom teckning på
kölista hos båtplatsansvarig/hamnkapten
3:3 Styrelsen äger rätt att fördela och omfördela
båtplatser. Styrelsens och båtplatsansvariges anvisningar skall ovillkorligen följas.
Styrelsen får hyra ut båtplats som medlem tillfälligt inte använder.
3:4 Byte av båtplats
Om båtplatsinnehavare önskar byta båt skall detta anmälas till Torsby
Båtägareföreningsstyrelse (TBFs). Om den nya båten är av samma sort (segel eller motor)
samt av samma storlek eller mindre godkänner TBFs bytet om inte särskilda skäl
föreligger.
Om sådana skäl föreligger skall båtplatsinnehavare omgående underrättas härom och ges
möjliget att i samråd med TBFs rätta till eventuella felaktigheter.
Om båtplatsinnehavare önskar byta till större båt och/eller båt av annan typ kan man inte
räkna med att det finns någon sådan plats.
Har båtplatsinnehavaren redan innan TBFst meddelas bytt till sådan större båt kan
TBF därför avstå från att upplåta båtplats.
Om båtplatsinnehavaren fortsätter att betala avgifter enligt detta avtal placeras man i
byteskön för att få lämplig plats. Nytt avtal skall dock upprättas med gällande avgifter för
den större båtplatsen.
Om båtplatsinnehavaren i god tid innan planerat byte meddelar TBF ställs
båtplatsinnehavaren i byteskön för lämplig plats. Sådant meddelande skall ange storlek,
vikt och typ av båt för det planerade bytet.
Exakt modell behöver inte anges men TBF ser med fördel på om ett eller några exempel
på båtmodell för planerat byte
3:5 Båt som förtöjs vid föreningens bryggor, som ej tillhör medlem och som ej är gästande
båt (se 8:1, 8:2 ) kommer att flyttas av föreningen. Har båten förorsakat skada kan den
fastlåsas så att skadan kan regleras av båtägaren.
4 FÖRTÖJNING
4:1 Båtägare är skyldig att hålla förtöjningsändar och förankringsmaterial i fullt
sjövärdigt skick samt att sätta ut tillräckligt antal fendrar.
4.2 Förtöjningslinor mm skall vara av god kvalitet samt tillräckligt dimensionerade för
respektive båt. Båtarna skall alltid vara förtöjda som om det vore storm.
4:3 För att minska risken att förtöjningslinan rycks av, skall den förses med ryckdämpande
anordning, typ stål- eller gummifjädrar.
I övrigt se försäkringsbolagens rekommendationer för förtöjning av fritidsbåtar
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4:4 Vid förtöjning av större båtar får inte s.k. karbinhakar, brandkårshakar eller motsvarande
användas.
Förtöjningslinan skall förses med kaus och schacklas fast i bom eller motsvarande.
5 SJÖSÄTTNING OCH UPPTAGNING
5:1 Sjösättning får endast äga rum under förutsättning att årsavgiften (eller annan avgift)
och insatsavgiften erlagts.
5:2 Medlem skall kunna uppvisa giltig ansvarsförsäkring.
5:3 Allmän sjösättning och upptagning sker i maj respektive oktober månad under tider som
styrelsen anger på hemsidan. På annan tid, dock ej under badsäsongen juni-augusti,
kan medlemmar låna nyckeln till strandbommen och sjösätta/ta upp båten, mot att de
återställer stranden till fint skick.
5:4 Båt får ej ligga kvar vid bryggorna när det är risk för att vattnet fryser till is.
6 UPPLÄGGNINGSPLATS
6:1 Båt får i mån av plats vara uppställd på härför avsedd uppläggningsplats.
Medlem ansvarar för att det är städat och snyggt vid sin båt på platsen.
6:2 Används annan plats än uppläggningsplatsen, utan styrelsens uttryckliga medgivande,
riskerar båtägaren att få båten borttransporterad på ägarens bekostnad.
6:3 Bockar och pallningsvirke ställs på av föreningen anvisad plats i anslutning till
uppläggningsplatsen.
6:4 Material som kvarligger efter 1 juni fraktas bort eller brännes.
6:5 Bockar, vaggor och pallningsmaterial skall vara märkta med ägarens fastighetsbeteckning.
6:6 Inom hamnområdet skall under hela säsongen råda god ordning.
7 ARBETSPLIKT

7:1 Alla medlemmar är skyldiga att vid ett par tillfällen per år deltaga i arbete i hamnen
(vid uppläggningsplats eller med bryggor mm)
7:2 Kallelse till arbete i hamnen sker skriftligen eller per e-post och på hemsidan.
7:3 Arbetsinsatsen värderas till 300/år, vilket tas ut i förskott. Vid deltagande i arbete prickas
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medlemmen av på en lista höst och vår. Summan dras av vid nästa inbetalning.
8 GÄSTANDE BÅTAR
8:1 Gästande båtar får endast förtöjas vid därför avsedda besöksplatser,
på yttre bryggans kant mot Värmdö båtsällskaps vinteruppläggningsplats.
Bojen är märkt besöksplats och max vikt på båt får vara 2 ton.
Besöksplatserna får utnyttjas maximalt i 2 dygn efter att man anlänt.
Om platsen utnyttjas längre tid tas en avgift ut per dygn, ( se aktuell prislista på föreningens hemsida!).
Detta gäller endast medlemmars gäster.
8:2 Styrelsen skall snarast meddelas båtägarens, eller den som ansvarar för båten, namn,
telefonnummer samt hur lång tid båten skall ligga kvar.
8:3 Den som får gäster båtledes ombedes att medverka till att ovanstående instruktioner följs.

9 UTESLUTNING UR FÖRENINGEN
9:1 Medlem som ej följer föreningens stadgar och eller allmänna bestämmelser och
säkerhetsföreskrifter kan på styrelsens begäran uteslutas från föreningen vid kommande
årsmöte.
10 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN
10:1 Ansökan om utträde görs skriftligen på särskild blankett till styrelsen.
Insatsavgiften kommer efter styrelsebeslut att utbetalas efter det att avdragen gjorts.
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