Easy PDF Copyright © 1998,2003 Visage Software
This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details

ALLMÄNNABESTÄMMELSER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR
TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING
Detta är ett komplement till och förtydligande av stadgarna, att följas för allas trevnad och säkerhet.
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MEDLEMSINTRÄDE
Skriftlig anmälan görs på särskild blankett.
Boende i Torsby, Värmdö, har företräde till medlemskap.
Stadgar, allmänna bestämmelser och säkerhetsföreskrifter, samt inbetalningskort för
insatsavgift och årsavgift översändes.
När betalning erlagts sker registrering och tilldelning av båtplats.
Medlem skall meddela adressändring till föreningen.
INSATSBELOPP OCH ÅRSAVGIFT
Inbetalningskort för årsavgift utsändes senast med utskick till årsmötet.
Avgiften skall vara föreningen tillhanda senast 30 april.
Den som inte erlagt årsavgiften senast 30 april kan av styrelsen föreslås bli utesluten
vid kommande årsmöte.
Insatsbeloppen och årsavgiften varierar beroende av båtplats (var och vid vilken brygga)
enligt årsmötesbeslut.
Båtplatserna är indelade enligt följande;
A : Lilla bryggan
B : Stora bryggans inre del.
C : Stora bryggans bomdel.
D : Stora bryggans vågbrytare utsida.
E : Stora bryggans vågbrytare insida.
Båtar får ej väga över 4000 kg .
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Båtplats per säsong mot av årsmötet fastställd avgift kan erhållas genom teckning på
separat kölista hos hamnkaptenen.
Styrelsen kan i undantagsfall efter ansökan, om särskilda skäl finns, medgiva att medlem
får vara vilande medlem. Årsavgift för vilande medlem beslutas av årsmötet. Vilande medlem kan
endast den vara som under säsongen inte utnyttjar sin båtplats.
BÅTPLATS
Styrelsen äger rätt att fördela och omfördela båtplatser. Hamnkaptens anvisningar skall
ovillkorligen följas.
Medlem som önskar byta båtplats eller har annat önskemål, skall anmäla detta till styrelsen eller
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hamnkapten.
Alla båtar skall vara märkta med fastighetsnummer, namn eller liknande (så att
båtägaren lätt kan identifieras ) - som är väl synligt från bryggan.
FÖRTÖJNING
Båtägare är skyldig att hålla boj, bom, förtöjningsändar samt förankringsmateriel i fullt
sjövärdigt skick samt att utsätta tillräckligt antal fendrar.
Förtöjningslinor mm skall vara av god kvalitet samt tillräckligt dimensionerade för
respektive båt. Båtar skall alltid vara förtöjda för storm.
För att minska risken att förtöjningslinan rycks av, skall den förses med ryckdämpande
anordning. Användes stålfjäder skall denna även säkras med kätting. I övrigt se försäkringsbolagens
rekommendationer för förtöjning av fritidsbåtar.
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.
SJÖSÄTTNING
Sjösättning får Endast äga rum under förutsättning att årsavgiften (eller annan avgift )
och insatsavgiften erlagts.
Medlem eller annan som förtöjer skall kunna uppvisa giltig ansvarsförsäkring för
sina båtar.
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UPPTAGNING
Allmän upptagning sker under oktober månad.
Båt får ej ligga vid bryggorna då det är Risk för att vattnet fryser till is.
Föreningen äger en handvagn för upptagning och sjösättning av mindre båtar. För lån
av vagnen hänvisas till hamnkaptenen.
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UPPLÄGGNINGSPLATS
Båt får i mån av plats vara upplagd på härför avsedd uppläggningsplats. Medlem ansvarar för att det är
städat och snyggt vid sin båt på platsen.
Används annan plats än uppläggningsplatsen, utan styrelsens uttryckliga medgivande,
riskerar båtägaren att få båten borttransporterad på egen bekostnad.
Bockar och pallningsvirke ställs på av föreningen anvisad plats i anslutning till
uppläggningsplatsen.
Material som kvarligger efter 1 juni fraktas bort eller brännes.
Bockar, vaggor och pallningsmaterial skall vara märkta med ägarens fastighetsbetäckning
så att de inte städas bort.
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ARBETSDAGAR
Alla medlemmar är skyldiga att vid ett par tillfällen per år deltaga i arbete i hamnen
(vid uppläggningsplats eller med bryggor mm).
Kallelse till arbete i hamnen sker skriftligen eller per telefon av styrelse eller hamnkapten.
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Uteblir medlem eller dennes ersättare från arbete han kallats till kan föreningen utkräva en avgift av
250:-, vilket meddelas i kallelsen.

9
9:1
9:2

GÄSTANDE BÅTAR
Gästande båtar får endast förtöjas vid därför avsedda gästplatser.
Hamnkaptenen skall meddelas båtägarens, eller den som ansvarar för båten, namn och telefonnummer,
samt hur lång tid båten skall ligga kvar.
Du som får gäster båtledes ombedes att medverka till att ovanstående instruktioner följs.
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UTTRÄDE UR FÖRENINGEN
Ansökan om utträde görs skriftligen på särskild blankett till styrelsen. Insatsavgiften kommer efter
styrelsebeslut att utbetalas efter det att årsavdragen gjorts.

”Red l i g h t i n t h e n i g h t , s a i l o r s d e l i g h t . R e d l i g h t i n t h e m o r n i n g , s a i l o r s
warning.”

