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ORDNINGSREGLER
Gällande i Askersunds Småbåtshamn Ekonomiska Förening

Allmänna regler
1. Det åligger varje skeppare att hand ha sin båt med gott sjömanskap så att fara eller skada
undviks. Inom hamnområdet är det svallfri zon, farten är begränsad till 2 knop.
2. Båthamnen är en småbåtshamn och planerad för båtar upp till 40 fot . Större båtar än så får
ej förtöjas i hamnen. Bryggplatsernas bredd får inte ändras utan styrelsens medgivande.
3. Ägarbyte av brygg- och uppställningsplats måste underrättas till styrelsen för godkännande.
Vid uthyrning av bryggplats i 2:a hand skall medlemavgift till ASMK erläggas av den som
nyttjar platsen.
4. All avspolning av båtar måste ske på spolplattan. Inga kemikalier får förekomma.
5. Förtöjning vid kranbryggan får endast ske vid sjösättning, upptagning och toatömning vid
sugtömningsstationen.
6. Det är förbjudet att inom hamnen förorena vattnet genom utsläpp av t.ex. septitank eller
toalett. Sugtömningsstation finns att tillgå. Det är förbjudet att suga annat än toalettavfall.
7. Klubbens traktor får endast köras av styrelsen utsedda traktorförare. Se lista
8.

Alla master ska placeras i maststället på hög kant, spridare och vant ska vara bort monterade
masten ska vara märkt med namn och telnr på ägaren.

9. I samband med sjösättning och upptagning får ingen parkering ske inom området.
Upptagning och iläggning på båtrampen är inte tillåten under de dagar då kranlyft och
mobilkranlyft sker. Trailer och vaggor skall vara klara för lyft dagen innan lyft sker.
10. Vid sjösättning och upptagning måste det vara minst 1 personer ur den egna båtens
besättning som hjälper till, samt man måste vara på plats 3 timme innan bokad tid.
11. Ström från eluttagen är avsedda för laddning av batterier, elverktyg och liknande. Endast
kontakter, skarvar och skarvskyddsboxar av utomhusmodell typ IP 44, får användas.
Eluppvärmning annan än rent tillfällig får av kostnadsskäl ej utnyttjas utan att särskild
överenskommelse om betalning träffats med el ansvarig inom styrelsen. Värmefläkten skall
vara av godkänd typ. Största hänsyn måste tas till brandsäkerheten och de höjda elektriska
riskerna.
12. Båtar skall hållas väl förtöjda så att bryggor eller andra båtar ej skadas. Vid förtöjning skall
varje tamp ha en ryckdämpare så att belastningen jämnas ut. Generell regel är att varje
förtöjningspunkt på båten skall klara av båtens vikt.
13. Trappsteg eller båt får ej sticka in på bryggan mer än 50 cm från utsidan av bryggan.
14. Endast medlemmarnas bilar får parkeras inom det inhägnade området och då endast vid den
egna uppställningsplatsen.
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15. Spill av olja eller bränsle måste undvikas och måste omedelbart saneras.
16. Det åligger varje medlem att utföra arbetsplikt. Om arbete inte utförs debiteras en avgift.
Avgiftens storlek avgörs vid årsmötet.
17. Fiske från bryggorna mellan båtarna med kastspö är inte tillåtet.
18. Hundar hålls kopplade innanför hamnområdet.
19. Inga hundar är tillåtna i klubbstuga, pga. allergirisk.
20. Grill förbud på bryggorna.
21. Att städning och tömning av sopor sker efter användande av klubbstugan.

NYA UPPSTÄLLNINGSPLATSEN
1. Hyresavgift ska erläggas senast 30 juni varje år för att vara garanterad landplats
2. Hyresgästen ombesörjer det är snyggt och rent från skräp och sly på landplatsen.

UPPLÄGGNING
1. Båtarna upptages och sjösättes helt på ägarens egen risk. Även för upplagd båt svarar
ägaren. Båten skall vara försäkrad.
2. Båt, båtvagn eller vagga ska förses med namn, adress och telefonnummer. Likaså ska mast på
gemensam mastställning vara försedd med motsvarande uppgifter.
3. Uppallningsvirke, ställningar, båtvagnar, vaggor, och dylikt får under säsongen förvaras på
uppställningsplatserna om det går att göra på ett städat och välordnat sätt. Löst virke, skräp
och avfall tas med hem eller kastas i container.
4. Innehavare av uppställningsplats ska själv hålla efter sly och annat ogräs. Lerig eller
vattensjuk mark fylls upp med material som vid särskilda tillfällen tillhandahålls via styrelsens
försorg. Egen uppfyllning får ej ske utan medgivande från styrelsen.
5. Båtägare ska ta del av var föreningens brandsläckningsmaterial förvaras och hur den
används.
6. Vid arbete med öppen eld, svetsning, skärning eller dylikt skall brandredskap finnas
tillgängligt. Bevakning bör ske under erforderlig tid efter det att arbetet avslutats.
7. Under uppläggningstiden får lösa behållare med bränsle eller andra brännbara vätskor ej
förvaras i båtarna. Detsamma gäller gasolflaskor. Fast bränsletank behöver ej tömmas.
8. Gator mellan båtarna (brandgator) skall hållas fria från brännbart och hindrande material.
9. Uppvärmningsanordningar andra än vad som sägs under Allmänna regler punkt 10 får inte
lämnas utan tillsyn.

Upprepade förseelser mot dessa ordningsregler medför, efter beslut i styrelsen,
uteslutning ur föreningen.
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