
ORDNINGSFÖRESKRIFTER SUNDBYHOLMS HAMN

För den allmänna säkerheten och trevnaden i Hamnen gäller följande hamnordning.

1 Allmänt
Sundbyholms  hamn  administreras  av  Sundbyholms  Hamn  ekonomisk  förening,  nedan 
benämnt Hamnen. 
Bryggorna är främst avsedda för båtförtöjning. Trafik eller annan farlig verksamhet får ej 
förekomma.
I Hamnen finns hamnchef och för närvarande tre bryggbasar. Dessa har till uppgift att ge 
förtöjningsråd  samt  tjäna  som en  länk  mellan  enskild  båtägare  och  Hamnens  ledning. 
Hamnchefen och bryggbasarna har även befogenhet att vid behov rätta till felaktigheter 
eller störande moment. Tveka inte att kontakta hamnchef eller bryggbas när det gäller 
förtöjning och synpunkter om Hamnens skötsel m m.

2 Förtöjning
Det åligger båtägaren att ha erforderlig uppsikt över sin båt samt noggrant kontrollera 
förtöjningar, bojar, kättingar och dylikt och genast anmäla omständigheter av betydelse för 
säkerheten.

Båtägaren  är  ansvarig  för  att  båten  alltid  är  korrekt  förtöjd  enligt  Hamnens 
rekommendationer.  Båtägare är  skyldig att  ersätta  alla skador som kan uppkomma på 
grund sprungna förtöjningar, otillräckliga fendrar och dylikt eller som orsakas av bristande 
eller olämplig utrustning. Brister båtägaren i sina nu nämnda skyldigheter, är han ansvarig 
för de skador, som därigenom orsakas. 
Anordningar för att underlätta ombordstigning får placeras på bryggan. Anordningen får 
dock ej vara av sådan storlek att den hindrar framkomligheten på bryggan. Den får ej 
heller skruvas eller spikas fast på bryggan. Anbringa förtöjningsanordningar på ett sådant 
sätt att fara för sak- eller personskador ej uppkommer.
Båt eller dess utrustning skall placeras så att högst 0,5 meter skjuter innanför bryggkanten 
om inte annat överenskommits med styrelsen.
3 Försäkring
Båtägaren skall minst ha ansvarsförsäkring som gäller skada på annans sak eller tredje 
person, eller dess utrustning. Försäkringsbolag samt försäkringsnummer skall meddelas till 
föreningen.
4 Jollar
Jollar får inte placeras på bryggor eller dess utrustning. Uppläggning får endast ske på 
anvisad plats.

5 In- och utfart från Hamnen
Inom Hamnområdet gäller högsta tillåtna hastighet om 3 knop. Farten skall  dock alltid 



anpassas så att inte olägenhet uppkommer för övriga båtägare.

6 Avfallshantering
Tömning av latrin-eller förorenat slagvatten i hamnen är absolut förbjudet!

Hålltankar för latrin skall tömmas vid tömningsstationen mellan 1000- och 2000-bryggan. 
Din bryggnyckel passar till låset! Förorenat slagvatten skall separeras från föroreningen 
innan utpumpning. Föroreningen lämnas vid miljöstationen,

Hushållsavfall  och  annat  skräp  läggs  i  de  särskilda  sophållare  som  står  uppställda  i 
Hamnen. Hjälp till att hålla Hamnen prydlig och fri från skräp.

7 Användning av elkraft

Du får ansluta godkänd elektrisk utrustning till Hamnens eluttag under förutsättning att 
fullgott och skyddsjordat elmaterial användes.

Generellt  gäller  att  elektriska  ledningar  inte  får  vara  anslutna  om  Du  inte  själv  är 
närvarande.  Undantag  är  underhållsladdning  av  batterier.  Vid  alla  andra tillfällen krävs 
tillstånd. Observera att vid laddning bildas explosiva gaser - sörj därför för god luftväxling.

Generellt  förbud mot inkoppling av värmare,  varmvattenberedare eller  kylagg-
regat till elnätet gäller.
8 Olovlig förtöjning
Hamnen äger rätt att flytta felaktigt eller olovligt förtöjd båt till lämplig plats inom eller 
utom Hamnens område.

9 Servicebryggan
Hamnen har utförts med en servicebrygga direkt innanför vågbrytaren mot land. Bryggan 
får  användas  för  kortare  angöring  i  samband  med  i-  och  urlastning.  För  övrigt  råder 
förtöjningsförbud.

10 Öppen eld, grillning
Öppen  eld  eller  grillning  på  bryggorna  eller  ombord  båtar  förtöjda  vid  bryggorna  är 
ovillkorligen förbjuden. Den som önskar grilla hänvisas till  anlagda grillar utmed udden 
nordväst om hamnanläggningen.

11 Hamnens öppethållande
Hamnen hålls normalt öppen med el- och vattenförsörjning fr. o m 1 maj t o m 15 oktober 
årligen.
12 Arbetsplikt
Föreningens  medlemmar  skall  årligen  utföra  en  4  timmars  arbetsplikt  i  Hamnen.  Som 
alternativ kan medlem i samband med årsavgiften inbetala till föreningen en avgift som 
fastställes  av  årsstämman.  Pensionärer  samt  långtidssjukskrivna  är  befriade  från 
arbetsplikt.

13 Regler och direktiv
Som medlem eller hyresgäst är Du skyldig att följa gällande hamnordning, övriga särskilda 
föreskrifter samt direktiv som ges av Hamnens funktionärer. Vid upprepade eller allvarliga 
förseelser riskerar Du att förverka ditt medlemskap.

Om båtägaren ej inom 3 månader från skriftlig anmaning avhämtar kvarlämnad egendom 
kan denna enligt lag tillfalla Hamnen utan inlösen.

Hamnordningen har tillkommit i syfte att skapa ordning och trivsel mellan båtägarna samt 
att  öka säkerheten inom området.  Därför  skall  de  följas.  Denna hamnordning kommer 
löpande att ses över och revideras. Synpunkter lämnas till hamnchefen eller bryggbas - 
gärna skriftligt.

Ett öppet, glatt och kamratligt uppträdande befrämjar allmän trevnad och gemenskap.
SUNDBYHOLMS HAMN, Ekonomisk förening
September 2010
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