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1. Allmänna föreskrifter och bestämmelser 
 

1.1 Allmänt 

Båtägare, av denne anlitad person och andra som nyttjar eller vistas inom Viggeby Båtklubbs 

område är skyldig att känna till och noga följa av klubben givna anvisningar och instruktioner. 

Det förutsätts också att man väl vårdar och är aktsam med hamnanläggningens utrustning. Om 

båtägare genom oaktsamhet förorsakar skada på anläggningen eller klubbens utrustning, ska 

skadan ersättas på det sätt som styrelsen beslutar. 

 

1.2 Avtal och bryggplats 

Avtal finns upprättat i två likalydande exemplar mellan medlem och Viggeby Båtklubb vad 

gäller bryggplats. Avtal kan inte upprättas med den som inte är medlem i klubben. Avtalen 

gäller tills vidare med en månads ömsesidig uppsägningstid eller inför nästa båtsäsong senast 

den 30 november. Bryggplatsen får nyttjas 1/4-31/10 under avtalstiden.  

 

Torrsättningsplatsen får under avtalstiden nyttjas 1/9-31/5 om inte annat meddelas. Vid 

särskilda skäl kan styrelsen bevilja förlängning av dessa tider. Avtalet kan sägas upp, och 

rätten till bryggplats m.m. är förverkad för båtägare/delägare, om denne av eller av någon av 

dessa anlitad person inte följer dessa regler eller fullgör skyldigheterna enligt avtalet eller av 

Viggeby Båtklubb fastställda stadgar, ordningsregler eller föreskrifter. Bryggplats, torrsätt-

ningsplats och förråd hyrs ut i befintligt skick. 

 

Bryggplats kan inte hyras ut i andra hand. 

 

Bryggplatserna har olika bredd, varför olika platser är avsedda för en viss storlek på båtar. 

Bryggplatsinnehavare kan begära att erhålla en större (mot fastställd avgift) eller mindre 

(ingen avgift) bryggplats. Denne har företräde till detta framför ny medlem som erhåller 

bryggplats. Då det är av stor vikt att nyttja hamnen på bästa sätt, har styrelsen rätt att 

omfördela bryggplatserna mellan innehavarna, så att exempelvis inte en mindre båt nyttjar en 

onödigt stor plats. 

 

Överlåtelse av bryggplats till annan kan normalt inte ske. Styrelsen kan dock bevilja undantag 

för nära anhörig – make/maka/sambo, förälder, barn samt flerårig delägare i aktuell båt. 

 

Om man avstår erbjuden plats vid två tillfällen, hamnar man sist i kön.  

 

1.3 Uppsägning av bryggplats m.m. 

Uppsägning av bryggplats, torrsättningsplats eller förråd ska ske skriftligen. Avtalet kan 

endast sägas upp i sin helhet, och uppsägningen ska vara VBK tillhanda senast den 30/11 

inför kommande säsong. För uppsägning av torrsättningsplats gäller den 31/5 som sista dag. 

Nyanskaffar eller byter båtägaren båt, ska båtens data samt försäkringsbolag omgående 

anmälas till VBK. 

 

1.4 Flera ägare 

Finns flera ägare till samma båt ska uppgift om detta anges i avtalet. Alla måste vara 

medlemmar i VBK, och arbetsplikt ska utföras. Vaktplikten är dock knuten till bryggplatsen. 

 

1.5 Betalning av avgift  

Avgifter ska betalas i förskott enligt avtalet eller enligt beslut på årsmöte eller extra möte. 

Bryggplats, torrsättningsplats eller förråd får inte tas i anspråk förrän avgift betalats. 



 

 

Fakturavillkoren gäller. Om avgift inte betalas i rätt tid har VBK rätt att ta ut försenings- och 

påminnelseavgift. Om betalning inte görs inom nu angiven tid trots påminnelse och personlig 

kontakt har klubben rätt att omedelbart häva avtalet.  

Klubben har även rätt att bortforsla båt och tillhörande utrustning på ägarens bekostnad. 

Bryggplats, torrsättningsplats och förråd får inte nyttjas av annan än av de som träffat avtal 

med VBK. 

 

1.6 Försäkring 

Båt inom hamnanläggningen eller på torrsättningsplats ska vara försäkrad med minst 

ansvarsförsäkring. Klubben kan inte teckna avtal med den som saknar sådan försäkring. En 

oförsäkrad båt kan omedelbart avvisas från anläggningen. 

 

Klubbens olycksfallsförsäkring gäller för samtliga klubbmedlemmar och deras familjer i 

samband med arbete som utförs vid klubbens arbetspliktsdagar. För att räknas som familje-

medlem i detta sammanhang krävs att man har samma bostadsadress som klubbmedlemmen. 

 

1.7 Ansvar 

Viggeby Båtklubb ikläder sig inte något ansvar utöver vad som anges i klubbens stadgar eller 

för båtklubb registrerad i Svenska Båtunionen gällande skada på personer, båtar eller annan 

egendom inom anläggningen. Båtägare uppmanas därför att i eget intresse försäkra båten 

utöver vad som anges under 1.6. 

 

1.8 Sjösättning/Upptagning 

Anläggningens sjösättnings- och upptagningsslip får utan kostnad användas av medlemmarna. 

För övriga erläggs dock vid varje nyttjandetillfälle en avgift som bestäms på årsmöte. Efter 

användning ska bommen låsas och nyckeln lämnas på avsedd plats. Slipen får inte belastas 

över 5 ton! 

 

1.9 Båtvagn  

Båtvagn som tillhör klubben får endast användas för båttransporter inom anläggningen. 

Vagnen ska efter användning placeras på anvisad plats. På vagn angiven maxvikt måste 

respekteras. Om anvisningarna inte följs är det den enskildes ansvar att ersätta eventuell 

skada. 

 

1.10 Sjö-/torrsättning 

Båtarna ska tas upp och sjösättas enligt för varje båtsäsong angivna regler. Det är av yttersta 

vikt att övriga båtar eller underhållsarbeten inte hindras. Hindrande båt kan på båtägarens risk 

och till dennes kostnad behöva flyttas. Vid sjö-/torrsättning är båtägare skyldig att inställa sig 

i rätt tid och även vara behjälplig så att iläggning/upptagning sker på ett smidigt sätt och att 

inte övriga hindras i sitt arbete. Båtar med bryggplats i hamnen ska årligen läggas i senast den 

1/6. Fram t o m den 31/8 får heller inte trailer, pallningsmaterial o dyl förvaras på nedre 

hamnplanen.  

 

Det är båtägaren/bryggplatsinnehavaren som är skyldig att skaffa nödvändig hjälp för att få 

i/upp sin båt. Man ska inte räkna med att traktorförare eller andra medlemmar kan hjälpa till. 

Traktorföraren har av flera skäl endast som uppgift att just vara traktorförare. Däremot är det 

givetvis positivt att båtägarna kommer överens om att hjälpas åt med arbetet. 

 

1.11 Tillfällig förtöjning 

Före torrsättning och efter sjösättning får båtar inte ligga förtöjda vid ramp eller gästbrygga. 



 

 

1.12 Arbetsplikt och vakttjänst 

Samtliga medlemmar är skyldiga att delta i underhåll och andra arbeten inom anläggningen 

enligt de anvisningar som gäller inför och efter varje säsong. Dessutom är bryggplatsinne-

havare skyldig att utföra vakttjänst enligt särskild vaktlista.  

 

1.12a Det finns möjlighet att köpa sig fri från arbetsplikt mot av årsmötet fastställd avgift. En 

något högre avgift tas också ut om arbetet inte utförts, dvs. om man inte fullgör arbetsplikten 

utan att meddela detta till styrelsen eller arbetsledaren. 

 

1.12b Det finns ingen möjlighet att köpa sig fri från vakttjänsten. Utebliven vakttjänst 

debiteras enl. av årsmötet fastställd avgift. Om detta upprepas eller om man medvetet avstår 

från vakttjänst förverkas också rätten till bryggplats och medlemskap. 

 

1.13 Täcknings- och pallningsmaterial 

Täcknings- och pallningsmaterial ska förvaras på anvisad plats och märkas med namn och 

bryggplatsnummer. 

 

1.14 Öppen eld 

Vid allt arbete där öppen eld förekommer – svetsning, gasolanvändning etc. – ska minst två 

personer närvara. Sådant arbete får inte förekomma i anslutning till byggnader och får endast 

ske efter godkännande av styrelsens hamnansvarige. Släckningsredskap ska vid sådant arbete 

alltid finnas vid arbetsplatsen. 

 

1.15 Elektriska maskiner etc. 

Elektriska maskiner, lampor etc. som används inom anläggningen ska vara av författnings-

enligt utförande och får endast användas med jordade sladdar och kontakter. Jordfelsbrytare 

ska användas vid elektriskt arbete som utförs i klubbens regi. 

 

1.16 Värmeapparater 

Utan tillstånd av klubben får inte värmeapparater som drivs med bensin, diesel eller 

elektricitet användas. Värmeapparat får inte lämnas utan tillsyn. 

 

1.17 Avfall 

Spillolja ska tömmas i uppsamlingskärl. Miljöfarliga sopor ska läggas i behållare i miljö-

stationen. Övriga sopor och skräp töms i därför avsedda behållare. 

 

1.18 Toaletter 

Toaletterna inom anläggningen ska hållas rena och snygga av var och en som nyttjar dessa. 

 

1.19 Tappsötvatten 

Tappsötvattnet får endast användas för att tanka båtar, skölja motorer samt tvätta båtar med 

före sjösättning och efter torrsättning. 

 

1.20 Eluttag 

Eluttag inom anläggningen får endast användas i samband med arbete med båten. 

 

1.21 Motorfordonstrafik och parkering 

Motorfordonstrafik och parkering inom anläggningen får endast ske på anvisade platser. 

Fordon ska framföras med största försiktighet och max 20 km/tim.  



 

 

Elkablar och vattenslangar får inte köras över. Brandgator får inte blockeras med parkerade 

fordon. Fordonstvätt är förbjuden inom hamnområdet. Sjösättning med kranbil får endast ske 

efter medgivande av styrelsen. Parkering får inte ske på eller vid vägen ut till bryggorna och 

inte heller på grusplanen framför slipen/gästbryggan. 

 

1.22 Nycklar och kodlås 

Nycklar eller koder till lås erhålls av medlemmar genom styrelsens försorg. Nyckel får inte 

lämnas ut eller kod avslöjas för annan än medlem.  

 

1.23 Låsning och belysning 

Dörr till klubbhus/vaktlokal liksom förråd ska hållas låsta. Detsamma gäller miljöstationen 

och bommen till slipen. Belysningen ska hållas släckt så länge ingen vistas i lokalerna eller i 

samband med vakttjänst. 

 

1.24 Kvarlämnad båt eller egendom 

Kvarlämnad båt eller annan egendom kan av klubben förflyttas till lämplig förvaringsplats på 

ägarens bekostnad. Omärkt, kvarlämnad båt eller egendom tillfaller Viggeby Båtklubb och får 

bortförskaffas. Vinst vid eventuellt avyttrande tillfaller klubben. Detsamma gäller om märkt 

båt inte tas bort efter skriftlig uppmaning. 

 

 

2. Föreskrifter och bestämmelser för torrsättningsplats. 
 

2.1 Torrsättning 

Båtens torrsättning ska ske på anvisad plats. Plats och täckning ska rymmas inom det i avtalet 

uppgivna måttet plus en (1) meter för akter och sida. Styrelsen förbehåller sig rätten att vid 

behov flytta båten. Täckningen ska på synlig plats märkas med bryggplatsnummer, namn och 

telefonnummer. 

 

Den maximala båtlängden i ladan begränsad till 6 meter. Undantag kan medges för dem som 

redan har en båt på över 6 meter och förvarar den i ladan. Bryggplatsinnehavare har företräde 

till plats i ladan. För övriga kan utrymme upplåtas i mån av plats.   

 

2.2 Pallnings- och täckmaterial 

Allt pallnings- och täckmaterial anskaffas och bekostas av båtägaren. Pallning och täckning 

ska vara av betryggande dimensioner. Det ska vara av sådant slag att det inte finns någon risk 

att personer eller intilliggande båtar kan skadas. Om pallning eller täckning är bristfälligt 

gjorda kan styrelsen uppmana båtägaren att åtgärda bristerna. Om detta inte gjorts inom två 

veckor äger styrelsen rätt att på båtägarens bekostnad utföra de nödvändiga åtgärderna. 

 

2.3 Släpjolle – förvaring 

Släpjolle ska förvaras inom uppläggningsytan för båten. Om detta inte är möjligt tas en sär-

skild avgift ut för jollen.  

 

2.4 Motorstart på land 

Om motor startas på land måste godkänd brandsläckare – minst typ BE klass II – finnas till-

gänglig. Båtägare ansvarar för att ingen kan komma till skada vid roterande propeller. 

 



 

 

2.5 Brännbara vätskor 

Brännbara vätskor i lösa behållare eller bränsledunkar, liksom gasolflaskor, får inte förvaras i 

upplagda båtar eller inom båthamnens förråd eller område. Båtägare är skyldig att ta del av 

brandregler utfärdade av Linköpings kommun. 

 

2.6 Uppläggningsplats 

Varje båtägare är skyldig att hålla rent och snyggt på sin uppläggningsplats. Platsen ska städas 

efter sjösättning. 

 

2.7 Arbetsplikt 

Efter varje arbetstillfälle är båtägare/medlem skyldig att se till att återlämna lånat material etc. 

och medverka till att anläggningen lämnas i propert skick. Arbetsledarens anvisningar ska 

följas. 

 

 

3. Föreskrifter och bestämmelser för hamnen. 
 

3.1 Förtöjning 

Varje båt ska vara förtöjd på ett betryggande sätt, och förtöjningsmaterialet ska vara anpassat 

till båtens storlek och karaktär. Tjänstgörande vakt äger rätt att vid behov lägga tillfällig för-

töjning. 

 

3.2 Permanent förtöjning 

Permanent förtöjning får endast ske på enligt bryggplatsavtalet hyrd plats. Förtöjning vid 

gästbryggan får inte ske så att den förhindrar andra båtar att tanka, fylla upp vatten etc. 

Förtöjning får inte ske vid rampen. 

 

3.3 Trafik inom hamnområdet 

För att inte att riskera att skada båtar och bryggor ska all trafik inom och i anslutning till 

hamnområdet ske med låg fart och stor aktsamhet. Från den yttre skylten där ”4 KNOP” är 

angivet och inom hela hamnområdet gäller maximalt 4 knop! 

 

3.4 Tömning i vattnet 

All tömning av olja, bränsle och liknande i vattnet är förbjudet enligt lag. Om olja (motsv.) 

har kommit ut i vattnet kontaktas omgående Räddningstjänsten i Linköping.   

 

3.5 Jollar, vattenskotrar och liknande 

Jollar, vattenskotrar och liknande får inte förvaras på bryggor eller pontoner. Jolle kan 

tillfälligt ersätta ordinarie båt på bryggplats. Dock är det inte tillåtet att lägga i/ta upp eller ens 

tillfälligt förvara vattenskoter och liknande på bryggplats eller vid gästbrygga.   

 

3.6 Bad- och fiskeförbud  

I anslutning till hamnen är bad inte tillåtet, främst p.g.a. olycks- och hälsorisker. Fiske är 

heller inte tillåtet, då det finns risk för att linor, drag etc. kan skada båtar/propellrar.                           

  

 

 

 

 

  



 

 

4. Beivrande 
 

4.1 Brott mot föreskrifterna 

Bryter båtägare mot dessa föreskrifter är Viggeby Båtklubb berättigad att med omedelbar 

verkan häva avtalet och/eller att på båtägarens bekostnad vidta de åtgärder som klubben kan 

finna påkallade på grund av det inträffade. Viggeby Båtklubb fritas från allt ansvar för häri-

genom vidtagna åtgärder. 


