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ORDNINGSREGLER 
för Borgholms Båtklubbs 

Bryggor och Uppläggningsplatser 
Reviderade 2023-02-17 

 
I dessa ordningsregler avses med Båtplatsinnehavare samtliga medlemmar som tilldelats en 
båtplats (brygg- och uppläggningsplats) i BBK:s anläggningar och som betalat fastställda 
avgifter. 
 
Om avgifter ej erläggs enligt betalningsvillkoren eller båtägare bryter mot BBK:s stadgar, 
tecknade avtal, dessa ordningsregler eller missköter BBK:s egendom äger BBK rätt att med 
omedelbar verkan säga upp brygg och/eller uppläggningsplats. Om så krävs undanskaffas 
båten på båtägarens bekostnad.  
 
Principbeslut i frågor rörande bryggorna och uppläggningsplatserna fattas av styrelsen. 

Generellt gäller att samtliga medlemmar har skyldighet att själva informera sig om 
klubbens stadgar och ordningsregler. 
 

NYCKEL 
Varje ordinarie medlem har rätt att efter erlagd depositionsavgift lösa ut en nyckel till 
klubbens anläggningar. Nyckeln ger tillträde till samtliga faciliteter som är öppna för 
medlemmarna, såsom klubbhuset, bodar och grindar. 
Depositionsavgiften återbetalas när medlemmen har begärt utträde och fullgjort samtliga 
skyldigheter gentemot klubben och återlämnat nyckeln. 
 
ANVÄNDNING AV KLUBBENS MATERIAL 
Efter användning av klubbens material (verktyg, maskiner etc.) ska materialet rengöras och 
ställas tillbaka på därför avsedd plats. 
 
AVFALLSHANTERING 
BBK har inget eget upplag för avfall. Medlemmarna är därför skyldiga att ta hand om sitt 
eget avfall i enlighet med Avfallshanteringsplan för Borgholms Båtklubb.  
 
Nedskräpning på klubbens område kan medföra att medlemmen debiteras för 
städning eller bortforsling av detsamma. Miljöfarligt avfall ska alltid forslas till 
återvinningscentral. 
 
Alla medlemmar ansvarar för att omhänderta sitt eget avfall: 

• Restavfall – i valfri påse av god kvalitet som försluts med dubbelknut och läggs i 
hemmets sopkärl.  

• Matavfall – i den gröna påsen som försluts med dubbelknut och läggs i hemmets 
sopkärl.  

• Förpackningar och tidningar lämnas vid Återvinningsstationen i Borgholm.  
• Grovavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall lämnas vid någon av kommunens 

Återvinningscentraler.  
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ELSÄKERHET 
Utdrag från broschyren EL-säkerhet i småbåtshamnar och fritidsbåtar framtagen av 
Elektriska Installations-organisationen EIO i samarbete med Svenska Båtunionen SBU. 
Reviderad 2005-03-09. 

Anslutningskabel till fritidsbåt 

• Stickpropp och apparatanslutningsdon skall vara för industribruk. 
• Elkablar som används vid bryggorna måste enligt gällande föreskrifter vara av typ 

H07RN-F (äldre beteckning är RDOE och REVE) eller bättre. Är det säkrat med 16 A 
så måste en 2,5 mm2 kabel på max 25 m anslutas. Är det säkrat med 10 A får en 
kabel med 1,5 mm2 anslutas. 
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Tillåtet 

 

Hemmagjorda övergångssladdar(adapter) mellan industriuttag och jordad stickpropp i 
standardutförande är vid behov tillåtet för anslutning av båtar. För att undvika att 
skarvkontakten kommer i vattnet bör sladdlängden för adapter vara max 0,5 m. 

Rekommenderas 

 

Fabrikstillverkade godkända övergångsadapter 10/16 A rekommenderas. 

 
BRYGGOR 
Styrelsen delegerar rätten att besluta om den normala verksamheten i hamnen till 
Bryggkommittén. Bryggkommitténs beslut kan överklagas hos styrelsen. 

Bryggkommittén fördelar bryggplatserna för att på bästa sätt nyttja bryggorna. Båtägaren ska 
anta anvisad bryggplats. 

Om bryggkommittén så beslutar skall bryggplatsinnehavaren godta ändrad bryggplats för att 
uppnå ändamålsenlig fördelning av platserna, 

En anvisad bryggplats får mot säsongsavgift disponeras under tiden 1 april – 1 december. 
Om särskilda skäl föreligger kan, efter överenskommelse med bryggansvarig, båtplatsen 
utnyttjas för begränsad tid under perioden 1 december – 1 april mot förhöjd avgift. 

Det är inte tillåtet med varaktigt boende under eller efter säsongperioden. 

Om bryggplatsinnehavare inte utnyttjat sin plats under mer än en säsong utan synnerliga 
skäl är platsen förverkad. Styrelsen beslutar om synnerliga skäl föreligger. 

Om det behövs har styrelsen och bryggkommitténs ledamöter rätt att gå ombord på förtöjda 
båtar i hamnen för att se till förtöjningar eller annat som kan förorsaka skada på klubbens 
eller någon annans egendom. 
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Om en båtägare har förtöjt sin båt på så sätt att det föreligger risk för skador på båtar eller 
bryggor har styrelsen och hamnfunktionärerna rätt att på båtägarens bekostnad flytta båten 
till en annan plats som för tillfället befinns vara lämplig. 

Intresseanmälan till bryggplats lämnas till Bryggkommittén med angivande av namn, adress, 
telefonnummer, e-postadress och båtstorlek. Varje ändring av dessa uppgifter ska 
omedelbart anmälas till Bryggkommittén. 
Bryggkommittén stämmer av att intresseanmälan lämnas av medlem i BBK. 
 
DET ÅLIGGER BÅTPLATSINNEHAVAREN ATT: 
 

• före byte till en annan båt meddela Bryggkommittén, 
 

• hålla båten minst ansvarsförsäkrad, 
 

• se till att båten är väl förtöjd. Linor, fendrar, ryckdämpare och annat material som 
används vid förtöjning ska vara rätt dimensionerade och hållas i fullgott skick.  
Om galvaniserade fjäderavlastare används som ryckdämpare ska de säkras med en 
kätting. Förtöjningslinor till större båtar vid utsatta platser bör utrustas med kaus. 
Förtöjningsgods skall tas bort från bryggorna senast den 1 december, 
 

• El till båtar får bara användas för vanlig batteriladdning eller liknande och för 
kortvariga arbeten. 
 

• Inom hamnområdet skall båt framföras med varsamhet och med iaktagelser av 
hastighetsbestämmelser, 
 

• Om bryggplats inte skall utnyttjas under längre tid än tre veckor mellan sista 
sjösättningsdag och första upptagningsdag skall detta anmälas till Bryggkommittén. 
BBK har sedan rätt att anvisa annan båt till den outnyttjade platsen under 
frånvarotiden. BBK har exklusiv rätt att uppbära ersättning för bryggplatser.  
Bryggplatsinnehavare har inte rätt till nedsättning av avgift för outnyttjad plats, 
 

• se till att undvika spill vid tankning, 
 

• lägga ut tillräckligt antal fendrar när båten ligger i hamnen, 
 

• ersätta skador som orsakats av båtplatsinnehavaren själv eller någon som med hans 
eller hennes medgivande sysslat med båten, 
 

• om båten sjunker eller blir liggande i marvatten omgående ta upp eller länsa den, 
 
DET ÄR INTE TILLÅTET ATT: 
 

• hyra ut eller överlåta sin bryggplats, 
 

• utan bryggkommitténs godkännande och medverkan flytta y-bommar, 
 

• lägga upp jollar på bryggorna. Jollar får inte vara förtöjda bakom båten i hamn så de 
hindrar tilläggning för andra bryggplatsinnehavare, 
 

 



Sida 5 av 6 
 

UPPLÄGGNINGSPLATSER 
Styrelsen delegerar rätten att besluta om den normala verksamheten på 
uppläggningsplatserna till Uppläggningsplatskommittén. Uppläggningsplatskommitténs 
beslut kan överklagas hos styrelsen. 

Uppläggningsplatskommittén fördelar platserna för att på bästa sätt utnyttja 
uppläggningsplatserna. Båtägaren ska anta anvisad plats. 

Om Uppläggningsplatskommittén så beslutar skall uppläggningsplatsinnehavaren godta 
ändrad plats för att uppnå ändamålsenlig fördelning av platserna, 

En anvisad uppläggningsplats får mot säsongsavgift disponeras under tiden 1 september – 
31 maj. 

Uppläggningsplatskommittén kan överenskomma med båtägare om sommaruppställning      
1 juni – 31 augusti mot förhöjd fastställd avgift.  

Om uppläggningsplatsinnehavare inte utnyttjat sin plats under mer än en säsong utan 
synnerliga skäl är platsen förverkad. Styrelsen beslutar om synnerliga skäl föreligger. 
 
Styrelsen beslutar om dagar för sjösättning och upptagning med av BBK inhyrd kranbil. 
Båtägaren anmäler önskad dag och erlägger avgift för kranlyft kontant före lyft till 
Uppläggningsplatskommittén på lyftdagen. 
 
Båtägare som själva ombesörjer sjösättning och upptagning har för att undvika avgift för 
sommaruppställning att båten lämnar uppläggningsplatsen senast den 30 juni och inte 
uppläggs före den 1 september. 
 
Intresseanmälan till uppläggningsplats lämnas till Uppläggningsplatskommittén med 
angivande av namn, adress, telefonnummer, e-postadress och båtstorlek. Varje ändring av 
dessa uppgifter ska omedelbart anmälas till Uppläggningsplatskommittén. 
Uppläggningsplatskommittén stämmer av att intresseanmälan lämnas av medlem i BBK. 
 
 
DET ÅLIGGER BÅTPLATSINNEHAVAREN ATT: 
 

• hålla båten minst ansvarsförsäkrad, 

• båten ska vara ordentligt underpallad och sidostöttad för att undvika vältning, 

• vagnar/vaggor/bockar/ställningsmaterial/master/bommar och övrigt material som 
förvaras på uppställningsplatsen skall vara tydligt och synligt märkta med båtägarens 
namn och telefonnummer. Omärkt material kan betraktas som avfall och medför då 
att medlemmen debiteras för städning eller bortforsling av detsamma.  
 

• ställningsmaterial, bockar och löst virke ska efter vintersäsongen placeras samlat i 
båtvagn eller båtvagga, 
 

• vid motorkonservering uppsamla oljor, olje- och bränslefilter samt glykol i förslutna 
kärl som lämnas som farligt avfall vid kommunens Återvinningscentral, 

 
• trasor indränkta med eldfarliga ämnen får inte förvaras i eller invid båten eller kastas 

i sopbehållare förrän de dränkts i vatten eller på annat sätt hindras från 
självantändning. Därefter lämnas trasorna som farligt avfall på vid kommunens 
Återvinningscentral 
 



Sida 6 av 6 
 

• när en gasolbrännare, värmepistol eller dylikt används för att ta bort färg etc. är 
båtägaren skyldig att se till att en brandsläckare finns lätt tillgänglig, 
 

• gasolflaskor får inte finnas kvar i båtar på uppställningsplatsen, 
 

• vid skrapning av båtar måste marken täckas med presenning eller plast så att inget 
miljöfarligt avfall hamnar på marken. Därefter viker man ihop plast och lämnar som 
miljöfarligt avfall på någon av kommunens återvinningsstationer, 

 
• master och bommar ska förvaras i mastskjulet. Alla spridare ska vara demonterade.  

För medlems mast till båt som ej är uppställd på uppläggningsplatsen tas en fastställd 
avgift för plats i mastskjulet, 

 
DET ÄR INTE TILLÅTET ATT: 
 

• på uppläggningsplatsen avlägsna bottenfärg som innehåller TBT, tennorganiska 
föreningar. TBT är ett mycket giftigt ämne och har varit förbjudet i bottenfärger sedan 
1989. Från 2008 gäller ett totalförbud mot TBT, även på yrkesbåtar. Förbudet innebär 
att det inte får förekomma på ett båtskrov.  
 
Färgen måste avlägsnas på ett fackmannamässigt sätt med rätt skyddsutrustning i 
syfte att skydda hälsa och miljö. 

 

 


