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Snabbfakta om Önnereds Båtlag
Hamnen byggd 1979. Antal medlemmar är ca 650. Antal båtplatser: 293.
Årsavgift 250:-. Anmälningsavgift för nya medlemmar 100:-.
Plusgirokonto: 420 130-7 Swishkonto: 123 032 58 60
Önnereds Hamnväg 20, 421 57 Västra Frölunda. Tfn till klubbstugan: 031-29 81 25.
Maximal båtstorlek/plats:
1. 5,0 x 2 m
2. 6,5 x 2,5 m
3. 8,5 x 2,75 m
4. 9,5 x 3,25 m
5. 11,0 x 3,75 m

Antal 97
42
85
55
14

Maxdjup 0,5 m
0,6 m
1,5 m
1,75 m
2,00 m

Klubbstugan kan bokas av medlem som
äger/hyr båtplats i hamnen eller vinterplats på Sjöbacka.
Bokning av klubbstugan sker på hemsidan eller stugvarden@onneredsbatlag.se
Kostnad 500 kronor/dygn eller 0-5 timmar från 300 kronor.
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HAMNREGLEMENTE för ÖNNEREDS BÅTLAG

Det åligger båtägaren
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

väl vårda och med aktsamhet begagna hamnens anläggningar och utrustning,
iaktta god ordning inom anläggningen,
bryggplats får disponeras under tiden 1 april - 31 oktober. Efter denna tid kan
plats hyras efter samråd med expeditionen. Vakthållning är perioden 1/5 – 30/9,
jolleplats får disponeras hela året mot en kostnad som beslutas av årsmötet,
inte hålla högre fart än 3 knop inom hamnområdet,
vid all trafikering inom hamnområdet i sjön såväl som på land anpassa fart och
hastighet så att inte skada eller olägenhet kan uppstå på annans egendom,
båt på väg ut mellan bryggorna lämnar plats för båt på väg in,
båtförare vid in- och utfart i rännorna lämnar nyttosjöfarten det utrymme som
den kräver och i övrigt följa sjötrafikförordningen,
förtöja båten enligt gällande normer och att se till att förtöjningsanordningarna
är i fullgott skick och att båten är länsad,
jollar placeras på därför avsedd plats,
om båten sjunker eller blir liggande i marvatten genast länsa upp densamma,
brandsläckare ska finnas enligt båtförsäkringsbolagens bestämmelser,
då båtlaget beordrar det, flytta sin båt till annan plats inom hamnen,
ersätta båtlaget för skada på dess anläggningar eller utrustning som bryggplatsägare förorsakat,
efter varje sommarsäsong ta bort egna förtöjningsanordningar,
anmäla eventuella skador eller onormala förändringar på hamnanläggningen till
någon i hamnstyrelsen,
vid längre tids (t ex semester) bortavaro från hamnplats upplåta denna som
gästplats till båtlaget,
anmäla ändring av adressuppgifter telefonnummer, mejladress osv,
medverka till vakthållning nattetid i hamnen 1/5 – 30/9,
vid besök i hamnen efter mörkrets inbrott anmäla sig hos nattvakten,
i övrigt rätta sig efter styrelsens beslut.

Det är förbjudet
att
att
att
att
att
att
att
att

vidta åtgärder som förhindrar eller försvårar trafiken i hamnen eller på land, att
göra upp eld på brygga eller i båt på annat ställe än i pentry eller fast eldstad,
tömma avfall, båttoalett eller oljerester o d i hamnen,
ha jollar uppdragna på bryggorna,
använda hamnens dricksvatten för tvättning av bilar,
cykla på bryggorna
använda elström för större ombyggnadsarbeten eller uppvärmning av båten.
Undantag är vinterliggare, som efter anmälan och egen elmätare kan få tillstånd.
förtöja båten på bryggnockarna för annat än i- och urlastning
tvätta hela båten på spolplattan. Den är endast avsedd för bottentvätt
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Vid bilparkering gäller
att

att

varje bryggplatsägare/hyrare, som mot särskild avgift kvitterat ut nyckelbricka till
P-bommen, äger rätt att parkera en bil på området i mån av utrymme,
bommen alltid låses efter in- och utfart,
parkering endast får ske på därtill avsedda ytor,
platser som är avsedda för lastning och lossning inte får användas som
parkeringsplatser.
platser avsedda för bilar får ej användas av trailer och kärror

2

VAKTHÅLLNING – VAKTINSTRUKTIONER

att
att
att

Varje bryggplatsägare är skyldig att gå vakt. Vid uthyrning av båtplats är den som hyr platsen
vaktskyldig. Den som går vakt måste ha fyllt 18 år. Den medlem – eller annan person som
tillhör medlemmens hushåll – som går vakt är försäkrad genom Båtlagets försorg för
eventuella skador.
Vaktpassen finns på Båtlagets hemsida. Varje medlem kan logga in och själv välja datum för
sin vakt. Programmet är öppet mellan 15 januari till 28 februari. Medlem som inte bokar sitt
pass kommer att tilldelas ett vaktpass.
Varje vaktlag består av två personer - den som står först på listan för respektive dag är
ansvarig för sitt pass (vaktchef). Vaktchefen kontrollerar att nästa kvälls pågående vakter är
beredda att gå på nästa natt. Detta kan lämpligen ske genom telefonkontakt på kvällen från
vaktlokalen.
Om någon inte kan ta sin vakt, vald eller tilldelad, åligger det denne att skaffa ersättare.
Detta kan ske genom byte av dag. Använd gärna hemsidans anslagstavla. Den som inte
tar sin vakt kommer att debiteras 1.000:-. Dessutom tillkommer inkasseringsavgift.
Ändringar skall vara införda i den liggare som finns i vaktlokalen. Ändringar görs av de
som är berörda.
Pågående vakter skall kvittera, d v s skriva sitt namn, i liggaren. I denna liggare skall även
föras in eventuella händelser som inträffar och som kan ha betydelse för vårt Båtlag, t ex
skador på anläggningen eller händelser med båtar.
Hamnen är bevakad från den 4 maj till den 30 september mellan klockan 21.00 och 06.00.
Pingstafton och midsommarafton sköts av Båtlaget.
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Det åligger vakten
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

3

förebygga stöld och skadegörelse,
kontrollera bryggor och båtförtöjningar vid behov, t ex vid storm,
meddela berörd båtägare eventuella oförutsedda akuta händelser,
rapportera varje onormal förändring i anläggningen,
notera händelser av betydelse i dagbok,
vid händelse där polisen skall ingripa omedelbart meddela polisen, tel 114 14,
eller 112 = LARM
inte själv ingripa i polisiära åtgärder,
inte lämna vaktkollegan ur sikte
notera sin närvaro genom att sätta sin signatur överst på respektive datum i
dagboken,
städa och se till huset och övriga anläggningar, se rutin i vaktlokalen
ta hand om gästande båtar enligt "gästplatsrutinen",
hala klubbflaggan vid hård vind respektive hissa den,
hissa och hala svenska flaggan på flaggdagar,
påtala parkering utanför markerade platser, t ex med särskilda lappar.
notera båtar, som nattetid är anslutna till el och där båtägaren inte finns i båten.
Finns särskild anledning, ex länspumpning, skall vakt informeras.

GÄSTPLATSRUTIN

I mån av plats ska vi ta emot gästande båtar. Medlem med röd/grön skylt på sin plats och
som inte kommer att använda den under viss tid, uppmanas att meddela någon i styrelsen
eller genom att sätta en lapp på tavlan i vakthuset om numret på sin plats och under vilken
tid man tänker vara borta samt markera grönt på sin plats.
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VINTERUPPLÄGGNING

a) På hamnplan:
Båtägare som har egen eller av båtlaget hyrd bryggplats har rätt att lägga upp sin båt på
hamnplan. Anmälan om detta görs på hemsidan där medlem också väljer plats. Sidan är
öppen mellan 1 september till 31 oktober. Detta kan även ske vid någon av de
expeditionskvällar som styrelsen tillhandahåller varje höst. Betalning sker på vinterfakturan.
Följande begränsningar gäller för båtar som uppläggs på hamnplan:
 Ingen köl
 Längd max 5,5 meter
 Höjd max hardtop utan påbyggd vindruta
Uppläggning får ske under perioden 15/9 – 15/5. Båtägare som ej kan få båten i sjön före
15/5 måste informera expeditionen så att eventuell flyttning kan arrangeras. Båtägare som
ligger kvar efter 15/5 debiteras en extra avgift.
Båtägaren städar upp sin uppläggningsplats efter sjösättning. Eventuell städning, som måste
ske genom Båtlaget, debiteras berörd båtägare.
Båtlaget äger rätt att flytta upplagda båtar inom området.
Egna båtkärror borttages efter sjösättning.
OBS! Vid bortskrapning av bottenfärg skall marken täckas och avfallet läggas i avsedda kärl.
b) Vinterliggare i hamnen
Vinterplats i sjön avser tiden 1 november till 31 mars och tillämpliga delar i hamnreglementet (punkt 2 ovan) gäller.
För att få lov att ligga i hamnen under ovanstående tid ska medlemmen äga bryggplats eller
ha hyrt bryggplats under sommaren.
Den som avser ligga kvar i sjön efter den 1 november ska i god tid meddela ansvarig
funktionär eller expedition om sin avsikt.
Vinterliggare ska förtöja båten på ostsidan av och så långt in på bryggan som möjligt efter
anvisning av driftsansvarig.
Avgiften för vinterplats i hamnen är:
a) Bryggplatsägare - hel sommaravgift
b) Bryggplatshyrare - hel sommaravgift för hyrplats av tillämplig platsstorlek.
Elförbrukning betalas till Båtlaget. Kostnaden uppmäts över egen mätare och jordfelsbrytare.
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c) På Sjöbacka
Ägare av vinteruppläggningsplats på Sjöbacka är skyldiga följa Båtlagets stadgar.
I stadgarna finns bestämmelser om överlåtelse, byte av bryggplats mm. Samma
bestämmelser gäller för vinteruppläggningsplats på Sjöbacka.
I övrigt gäller följande:
 Avstånd mellan båtar ska vara 0,7 m. Båthus o d får anpassas därtill.
 Vagn, vagga, bockar o d måste ordnas av båtägare själv samt ska vara placerad på
anvisad plats vid varje lyfttillfälle.
 Vagga ska förses med fällbara stöd om denna överstiger 0,9 m i höjd.
 Vid upptagning ska båtägare infinna sig kl 07.00 på sin dag. Räkna med att sätta av en
halv dag för att få upp Din båt och hjälpa andra med deras.
 På- och avmastning får ej ske på lyftdagar.
 Mastskjul är endast till för avklädda master. Sätt Ditt namn på masten. Tidiga master
placeras företrädesvis högt upp. Följ anvisningarna för master och rullfock enligt
anslag i mastskjulet.
 Medlemmar är skyldiga att deltaga på arbetsdagar.
 Vid varje lyfttillfälle finns ansvarig person vars anvisningar ska följas.
 Parkering vid lyfttillfällen och arbetsdagar måste ske utanför upptagningsplan.
 Mastkran ska låsas efter användning.
 El får inte vara påslagen utan tillsyn.
 Uppläggningsperioden är 15/9 – 31/5.
Föreningen ansvarar ej för båtar på vinteruppläggningsplatsen, utan detta åvilar
båtägaren. Ha därför båten tillfredsställande försäkrad då egen försäkring gäller vid lyft
och transport om inte kranentreprenörens försäkring täcker vid eventuell skada. Båtlaget
bedömer efter skriftlig anmälan från fall till fall om det bör betala båtägarens självrisk,
dock max upp till 2.000:-, då båtägarens försäkring går in.

5

SJÖBODAR

Sjöbodarna är avsedda för förvaring av båtgrejor. De får inte användas som
övernattningsbostäder och el får inte heller vara påslagen när sjöbodsägaren är
frånvarande mer än någon stund.
Sjöbodarna är brandförsäkrade i Båtlaget, men däremot inte ägarens personliga
lösegendom.
Sjöbod får inte hyras ut. Icke använd sjöbod ska, via styrelsen, säljas till båtplatsägare via
Båtlagets kö.
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KLUBBSTUGAN

Syftet med stugan är att den ska utgöra en naturlig träffpunkt för medlemmarna. Under
sommarsäsongen (= den tid vakthållning pågår) har alla medlemmarna tillträde till stugan
med samma nyckel som går till grinden. Under övrig tid är stugan låst med annat lås vars
nyckel lånas ut av stugvärden.
Förutom att vi spontant kan träffas i stugan ska den också användas för gemensamma
ändamål, båtlagsfester, kursverksamhet, möten etc. Under vintersäsongen (= den tid
vakthållning ej sker) kan stugan hyras ut till bryggplatsägare/hyrare för privata ändamål
såsom fester eller möten. Detta gäller även ägare/hyrare av vinteruppläggningsplats på
Sjöbacka.
Bokning för privata ändamål kan även ske under sommarperioden maj – september. Bokning
kan ske dagtid 06.00-21.00 och inkräktar då inte på vakthållningen. Andra medlemmar är
inte förhindrade att besöka klubbstugan men bör respektera bokningar. Kostnad och
ordningsregler är desamma som för bokning vintertid.
Som hyresansvarig måste alltid stå någon myndig båtplatsägare.
Bokning av klubbstugan sker hos stugvärden. Detta gäller för såväl gemensamma som
privata arrangemang.
Betalning erläggs till Plusgiro 420130-7 eller Swish 123 032 5860.
Den som hyr stugan gör detta på följande villkor.
 Stugan får endast hyras av myndig bryggplatsägare/hyrare samt ägare/hyrare till
vinteruppläggningsplats Sjöbacka.
 Hyresgästen ansvarar för att inga obehöriga vistas i lokalen under uthyrningstiden
samt att lokalen låses efter förhyrningen. Nyckeln återlämnas enligt
överenskommelse med stugvärden.
 Hyresgästen ansvarar för att lokalen lämnas i ursprungligt skick. Eventuellt uppkomna
skador på lokal, inventarier eller utrustning rapporteras till stugvärden och ersätts av
hyresgästen.
 Skulle båtlaget åsamkas andra kostnader, t ex för städning eller för återställande av
lokalen ersätts dessa av hyresgästen.
 Båtlaget tar inget ansvar för hyresgästens/deltagarnas kläder eller annan lös egendom
som förvaras i lokalen.
 Det åligger hyresgästen att under tillställningen visa hänsyn till närboende.
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MEDLEMSREGISTER

Man blir medlem i Önnereds Båtlag genom att sätta in registreringsavgift samt årsavgift på
Önnereds Båtlags Plusgirokonto 420130-7 eller Swish 123 032 5860..På hemsidan finns ett
formulär med uppgifter om namn, adress, telefonnummer samt orden som fylls i och skickas
till styrelsen.
Medlemmarna registreras i "kronologisk" ordning; avgörande för medlemmens placering i
medlemsförteckningen är inbetalningsdatum. Medlemsnummer tilldelas i löpande
nummerföljd.
Nya medlemmar får ett brev från Båtlaget, som hälsar välkommen. I brevet anges
medlemsnummer samt ges en kortfattad information om Båtlaget.
Varje medlem registreras i ett medlemsregister. Båtlaget är ansluten till Båtunionens
webbaserade IT-system, BAS, som ger stöd till flera olika funktioner i det administrativa
arbetet, bl.a fakturering. Registret innehåller adressuppgifter, telefon, mejladress samt
ägandet av bryggplats, Sjöbackaplats, sjöbod samt uppgifter om båtinnehav. Registret
uppdateras kontinuerligt under året.
Vid delägarskap i båt är medlem skyldig att anmäla och dokumentera detta till styrelsen
genom försäkringsbesked, köpekontrakt e d.

8

FÖRSÄLJNING OCH ÖVERLÅTELSE M.M.

a) Försäljning av bryggplats
Medlem som önskar sälja sin bryggplats ska anmäla detta skriftligt till styrelsen. Styrelsen
går igenom befintlig kölista och erbjuder platsen till den som står främst i kön. När
betalning av bryggplatsen erhållits sätts den fastställda ersättningen in på säljarens konto.
Den nya ägaren får nytt kontrakt, den gamla ägaren ska återsända sitt kontraktsexemplar.
Även sjöbodar samt uppläggningsplats på Sjöbacka kan säljas på motsvarande sätt. Vad
gäller Sjöbacka finns fn inget behov av en särskild köordning.
b) Överlåtelse / arv av medlemskap (inkl bryggplats, sjöbod, Sjöbackaplats)
Medlem kan överlåta medlemskap inklusive bryggplats, sjöbod, Sjöbackaplats till make,
maka, sambo eller egna bröstarvingar. Önskemål om sådan överlåtelse ska göras
skriftligen genom brev till styrelsen och överlåtelsen måste först godkännas av styrelsen
innan den registreras.
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Samma regel gäller för arv. Medlemskap inklusive bryggplats, sjöbod, Sjöbackaplats som
ingår i dödsbo efter medlem kan ärvas av make eller egna bröstarvingar (eller sambo om
detta föreskrivits i testamente). Om det inte finns make, sambo eller egna bröstarvingar
som är intresserad av att behålla bryggplatsen måste denna säljas av dödsboet till
Båtlaget enligt punkt 8 a ovan. Anmälan om överlåtelse genom arv ska göras skriftligt till
styrelsen som har att godkänna registrering av ny ägare.
Motivering: Förslag har framförts att medlemskap i föreningen ej skall kunna
ärvas eller överlåtas.
Vi har ca 650 medlemmar i föreningen, 291 av dessa är bryggplatsägare.
De övriga drygt 350 medlemmarna står i kö för att köpa eller hyra bryggplats,
många har varit medlemmar i över 25 år. Flera har kunnat hyra en plats i över 20
år. Att deras medlemskap (köplats) inte skulle kunna överlåtas eller ärvas känns
inte OK. Vi har haft dessa regler i många år och medlemmarna har litat på dessa
och anpassat sig därefter.
Nuvarande regler innebär att arvet innefattar även medlemsnumret. Denna regel
syftar till att bevara en familjs långvariga medlemskap (och inbetalda
medlemsavgifter) för att kunna bibehålla sin köplats.
Om en arvtagare eventuellt vill byta bryggplatsstorlek (och överlåtaren själv inte
har stått i den speciella kön som reglerar detta) anmäler arvtagaren sig och
hamnar som nyanmäld i den kön.
c) Kölistor
Kö för köp av bryggplats.
Ny kölista för varje år. Medlem som önskar köpa plats anmäler detta varje år enligt
utskick i oktober månad
Kö för byte av bryggplats.
Önskemål anmäles varje år enligt utskick i oktober månad. Om man missat att anmäla sig
ett år innebär inte detta att man förlorar sin plats i kön, men man har missat ett år i
sammanlagda antalet år. Den som inte anmält byte under tre påföljande år stryks från
byteslistan. Är det fler som har samma antal år i byteskön gäller
medlemsnummerordning.
Kö för att hyra ut plats.
Ny kölista för varje år. Medlem som önskar hyra ut plats anmäler detta varje år enligt
utskick i december månad
Kö för att hyra plats.
Ny kölista för varje år. Medlem som önskar hyra plats anmäler detta varje år enligt utskick
i december månad
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BYTE AV BRYGGPLATS

Alla byten av bryggplatser går genom Båtlaget. En särskild byteskö finns, se punkt 8 c.

10

UTHYRNING AV BRYGGPLATS

Bryggplatsägare har rätt att hyra ut platsen men enbart i Båtlagets regi. Önskemål om
uthyrning görs på särskild blankett enligt punkt 8 c ovan eller via mejl till ansvarig funktionär.
Medlemmarna ska erbjudas uthyrningsplatser i medlemsordning. Medlem som ett år har
innehaft hyresplats har ej förtur framför annan medlem, endast medlemsnummerföljd är
avgörande. Platsägaren slipper att betala årets hamnavgift om platsen blir uthyrd, men får
ingen annan ersättning.
Motivering: Det skall inte vara förmånligt att ligga kvar med en plats som man inte
själv använder. Sådana platser bör säljas. Vi vill gärna att en plats, som tillfälligtvis inte
används av ägaren, kan utnyttjas av annan medlem.
Den som hyr har att betala dels årets hamnavgift, dels en avgift, 10 % av båtplatsens värde.
Denna avgift tillfaller föreningen och ingår i driftbudgeten för hamnen.
Motiv för denna avgift: den som hyr skall inte ha en "oförtjänt" låg kostnad, utan bör
betala marknadspris, dvs. årsavgift + ränta på båtplatsens värde.
Den som hyr bryggplats är skyldig gå vakt. Notera att det är platsägaren (inte hyraren) som
ska närvara vid arbetsdag i hamnen, den är obligatorisk. Namn på bryggplatshyrarna noteras
i bryggplatsregistret och vaktlistan.
Uthyrning av vinteruppläggningsplats på Sjöbacka
Plats för vinteruppläggning på Sjöbacka erbjuds medlemmarna i turordning efter
medlemsnummer i mån av återbud enligt Önnereds Båtlag Stadgar § 16.
Kostnad är platsavgift för använd storlek + 15 % av insatsbelopp för storleken +
krankostnader lika med Båtlagets självkostnad.
Den som hyr plats är skyldig delta i arbetsdagarna.

11

KONTRAKT

Ny bryggplats- eller sjöbodsägare ska tillsändas kontrakt i två ex, varav det ena ska
återsändas undertecknat. Kontraktsexemplaret ska vara numrerat med medlemsnumret.
När medlem säljer sin plats ska kontraktet returernas till Båtlaget, som makulerar det men
behåller det i nummerordning i kontraktsarkivet. Kontrakten avser för bryggplatsen endast
platsstorlek, är alltså ej bundna till viss bryggplats. Varje medlem kan inneha endast en
bryggplats, en vinteruppläggningsplats och en sjöbod.
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ÅRS- OCH HAMNAVGIFTER M.M.

Det kostar arbete, tid och pengar att kräva försumliga medlemmar på avgifter av olika slag.
Följande rutiner är därför beslutade av årsmötet:
1. Särskild påminnelseavgift på kr 100 per krav.
2. Medlemmar utan bryggplats:
a)
De medlemmar som ej har betalt sin årsavgift kommer inte att tillställas förfrågan
beträffande köp eller hyra av båtplats.
b)
De medlemmar som ej före halvårsskiftet inbetalt sin avgift förutsättes inte ha
intresse av att vara medlem i båtlaget, varför medlemmen strykes ur registret.
Om intresse finns får ny anmälningsavgift betalas och då erhålls nytt medlemsoch könummer baserat på inbetalningsdatum.
3. Medlemmar med bryggplats:
a)
Medlem som inte inom angiven tid och trots påminnelse inte inbetalt sina
avgifter förlorar rätten till sin plats under innevarande år och platsen kommer att
hyras ut till annan medlem i vanlig ordning.
b)
Medlem som inte före halvårsskiftet har betalt sina avgifter enligt ovan kommer
att vid nästa årsmöte föreslås till uteslutning ur båtlaget. Platsen säljs, varefter
redovisning till medlemmen sker i vanlig ordning.

13

MILJÖ

Båt- och skärgårdsliv avnjuts bäst i en ren och naturlig miljö, därför är miljöfrågor ett
angeläget ämne för Önnereds Båtlag. Vi har ambitionen att vara en miljövänlig
hamnförening och därför är det viktigt att vi hjälps åt för att skydda vår miljö.
Våra miljöstationer
Miljöstationerna i hamnen och på Sjöbacka får bara användas för det miljöfarliga avfallet, t
ex oljor, oljefilter, övriga vätskor, färgburkar och batterier. Annat skräp tas hem till egen
tunna. Miljöstationerna kan inte ta hand om gamla nödraketer!
Göteborgs Stad Miljö kräver att båtägare tar hand om färgrester i samband med vårrustning
av sina båtar. Tänk på att täcka marken under båten med presenning eller liknande innan
skrapning och målning av botten. Töm färgresterna i behållaren för färgrester i
miljöstationen.
Ta hand om åror, centerbord och master i hamnskjulet samt löst täckningsvirke på Sjöbacka
om du vill behålla det. Efter 1 mars körs kvarvarande bråte till återvinningsstationen.
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Tömningsstation
År 2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och
inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges
sjöterritorium omfattas.
Symbol för Tömningsstation

Önnereds Båtlag har inte tömningsstation i hamnen eftersom det finns ett flertal i vårt
närområde.
Som båtägare kan Du ladda ned appen ”Hamnkartan”. Appen hjälper Dig att se var närmaste
tömningsstation finns och vilka som fungerar. Du kan även själv anmäla om en
tömningsstation inte fungerar.
Det finns även en karta ”Hamnkarta för fritidsbåtar” för att få en uppdaterad information
om var Du kan hitta tömningsstationer och andra serviceanläggningar.

14

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Landström
Brygg-el får inte vara ansluten till båten utan uppsikt.
Eldningsförbud i hamnen
På förekommen anledning vill vi uppmärksamma att det råder totalt eldningsförbud inom
hamnområdet, samt även i angränsande strandkanter bortanför D-bryggan. Risken för
sanktionsavgifter och ökad kontroll av vår verksamhet från myndigheter vill vi undvika.
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E-post, mobilnummer och adressändringar
Vår föreningsadministration bygger till stor del på digital information. Styrelsen kan snabbt
och säkert gå ut med information via mail till de som har lämnat sin mailadress. Övriga får
information tillsänd med post när det är nödvändigt. Att skicka brev till många innebär ett
tidsödande arbete, som styrelsen vill minimera så långt det går. Har Du fått detta dokument
med brevpost beror det på att vi saknar Din mail-adress. Lämna då om möjligt Din mailadress, eventuella adressändringar och mobilnummer till expeditionen@onneredsbatlag.se
Samtliga medlemmar med anmäld mail-adress uppmanas att bevaka sin brevlåda så att den
kan ta emot mail från Båtlaget. Dvs att brevlådan inte är full, att mail från Båtlaget
accepteras av SPAM-filtret, att bifogade filer kan öppnas och att länkade filer från BASsystemets aviseringar kan öppnas. För bästa läsbarhet bör mail öppnas i dator eller platta.
Avier om avgifter utsända med mail har samma giltighet som räkningar med posten.
Förtöjning för vinterliggare
Under vintersäsong gäller särskilda förhållningsregler rörande förtöjning.
Vinterliggare måste förtöja sina båtar på ostsidan av bryggorna och så långt in mot land som
möjligt för att minska påverkan på hamnanläggningen. Vintertid ligger alltid båtarna med en
plats fri mellan sig. Tamparna skall angöras i skilda förtöjningspunkter. Båten skall vara
förtöjd enligt skissen nedan med treslagen/töjbar lina med dämpning på samtliga tampar.
Skissen gäller i princip även för förtöjning längs bryggan.
Båten måste flyttas tillbaka till sin ordinarie plats innan 2 april. OBS! Endast de som äger
båtplats eller som har hyrt båtplats under sommaren har rätt till vinterplats i hamnen.
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Så här förtöjer man vid en y-bom!

Fäll gärna ner badstegen då du lämnar båten, det underlättar om någon skulle ha otur och
falla i vattnet.
Om du har en mindre båt förtöjd på en större bryggplats
Tänk på att en mindre båt får därmed ett större avstånd med akterförtöjningarna till
pålarna. Fendra av båten ordentligt, samt låt aktertamparna till pålarna vara korslagda så
förhindrar du alltför stora rörelser på båten
Om GDPR
Datainspektionens förordning gällande lagring av personuppgifter (PUL) kommer från och
med maj 2018 att ersättas med den europeiska förordningen GDPR (General Data Protection
Regulation), varför styrelsen vill delge nedan information till medlemmarna i Önnereds
Båtlag.
Tryggare hantering av dina personuppgifter
Du har kanske hört talas om GDPR – en ny europeisk dataskyddslag som börjar gälla i maj
2018. GDPR ersätter PUL och handlar om hur vi hanterar personuppgifter. Införandet av
GDPR berör alla organisationer som använder sig av digitala verktyg, som t.ex e-post i sitt
arbete, eftersom personuppgifter hanteras där. Styrelsen för Önnereds Båtlag har
översiktligt satt sig in i den nya lagen och vidtar nödvändiga åtgärder. Kortfattat kan sägas
att det inte förändrar något för dig som medlem, endast hur styrelsen hanterar information.
Om du har frågor om dina personuppgifter är du välkommen att kontakta styrelsen genom
expeditionen@onneredsbatlag.se som tar frågan vidare.
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KALENDARIUM

Ca-datum:
Januari
15 januari-28 febr
31 januari
Januari-februari
Februari
Februari-mars
Mars
April
April-maj
15 april
15 maj
Augusti
September
September-oktober
15 september
Oktober
September-oktober
31 oktober
November- december
November
December
December-januari

Sammanställning av information till årsmötet
Boka vaktpass i hamnen (hemsidan)
Sista dag för motioner till årsmötet
Kontrakt och debitering av hyra ut – hyra bryggplats
Kallelse till årsmöte
Bokning av sjösättning på Sjöbacka
Årsmöte
Vårutskick med årsmötesprotokoll, vaktlista
Sjösättning Sjöbacka
Vatten och el sätts på
Båtar på hamnplan sjösatta
Ansökan köpa-sälja-byta plats på Sjöbacka, bokning upptagning
Kontrakt och debitering köpa-sälja-byta plats på Sjöbacka
Bokning av vinteruppläggning på Hamnplan (hemsidan)
Första upptagning på hamnplan
Ansökan köpa-sälja-byta bryggplats/sjöbod
Upptagning av båtar på hamnplan och Sjöbacka
Vatten och el i hamnen stängs av
Kontrakt och debitering köpa-sälja- byta bryggplats/sjöbod
Arbetsgrupper/ansvariga tar fram budgetförslag för kommande år
Vatten på tippen stängs av
Sammanställning och bearbetning av budget och bokslut
Ansökan hyra – hyra ut bryggplats
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INFORMATION

Aktuell Information lämnas på båtlagets anslagstavla och på Båtlagets hemsida.
Fasta informationsutsändningar 2 ggr/år. I övrigt kan information snabbt skickas via
Båtlagsnytt.
Februari

Kallelse till årsmötet
Dagordning
Verksamhet och ekonomisk redovisning för föregående år
Revisionsberättelse
Förslag till budget, index, årsavgifter, verksamhetsplan mm
Valberedningens förslag
Information om årets verksamhet
Arbetsdagar i hamnen och på Sjöbacka
Sjösättningsdagar
Vårens aktiviteter
Övrigt

April

Information om:
Vakthållning, vaktlista
Årsmötet/protokoll
Expeditionstider, arbetsdagar i hamnen och på Sjöbacka
Sommarens aktiviteter
Övrigt
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