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ORDNINGSREGLER FÖR MEDLEM I NORREBORGS HAMN
För att få bästa trivsel för alla båtägare med fasta platser gäller några enkla
regler som vi ber er följa:
Allmänna regler:
•
•
•
•

Föreningens stadgar gäller övergripande för hamnen.
Ordningsreglerna för gästande båtar gäller även för de som har fast plats i hamnen
dvs. medlemmarna.
All sjösättning och upptag av båtar, oavsett på vilket sätt båten hanteras, via lyft eller
slip sker alltid på eget ansvar och utan hamnens medverkan.
Under tiden 1 juni till och med 1 september får inga båtar, båtvagnar eller pallning
förvaras på hamnområdet, sådan materiel kan utan förvarning bortforslas på
bekostnad av ägaren.

Ordningsregler för hamnen
•
•
•
•
•
•

Båt skall vara förtöjd på ett säkert och sjömannamässigt sätt.
Trafik i hamnen ska ske med högst 3 knop och med stor försiktighet.
Båt skall vara försäkrad mot skador som kan uppkomma på hamnen.
Båt skall vara försedd med årsmärke som visar att årsavgiften är betald. Årsmärket
skall placeras på från kajen väl synlig plats.
Permanent förtöjning av båt får endast ske på den av styrelsen anvisade platsen.
Om el önskas skall detta överenskommas med styrelsen före strömmen kopplas på.
Betalning för elkostnad regleras årligen i efterskott då elmätare avlästs slutligt för
säsongen. Elmätaren bekostas av medlemmen.

Ordningsregler för grönområde och uppläggningsplatser
•
•
•

•
•

Hamnvärden anvisar uppläggningsplats för vinter.
Varje båtägare är skyldig att hålla rent och snyggt på sin uppläggningsplats samt
städa denna efter sjösättning senast den 1 juni.
Cyklar och mopeder parkeras i eller vid de cykelställ som finns i hamnområdet. För
bilar, 4-hjulingar och golfbilar gäller att parkering är förbjuden inom hela
hamnområdet. Vid lastning, lossning av materiel eller vid kortvarig tur med båt kan
fordon placeras vid planket bakom sopkärlen. Med kortvarigt menas max 36 timmar.
Avfall skall placeras i sopkärlen som finns i anslutning till hamnhusets toaletter. Kärl
för ofärgat och färgat glas finns placerade väster om hamnhuset.
Farligt avfall såsom lösningsmedel, färger, oljor, batteri m.m. får inte lämnas kvar på
hamnområdet utan skall lämnas vid kommunal återvinningsstation.
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