Handbok
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.
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.

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.

Så här förtöjer man vid en y-bom!

Fäll gärna ner badstegen, det underlättar om någon skulle ha otur och falla i vattnet.

Sida 1 av 2

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.

Påstigningspallar
Det är inte tillåtet att borra och skruva i vare sig bryggan, träbalkarna eller Y-bommarna.
1. Påstigningspallar fästs/låses genom att en
längre del sticks ner mellan träbalken
utanför bryggan och betongkanten.
2. Max mått från betongbryggkanten mot
centrum är 50 cm.
3. Tamphållare på Y-bommarna finns att köpa
i båttillbehörsbutiker. Installationen är enkel
med buntband eller slangklämmor.
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