Handbok
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Handbok
Önnereds Båtlags Handbok, vilken gäller från 2022-04-15. Anvisningar vid nyttjande av
föreningens tjänster.
Del av Önnereds Båtlags författningar: Stadgar ▪ Allmänna villkor ▪ Handbok
Organisationsnummer 802429-4046
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1.

Vakthållning
Anvisningar vid vakthållning i hamnen

Varje bryggplatsinnehavare 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.
Programmet är öppet mellan 1 till 31 mars. 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 passet (vaktchef). Vaktchefen kontrollerar att nästa kvälls vakter är beredda att
gå på nästa natt. Detta sker 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 1.500:-. 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, på vaktrapporten. På denna 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.
Vid behov skall jourhavande styrelsemedlem kontaktas!
Hamnen är bevakad från den 7 maj till den 30 september mellan klockan 21.00 - 06.00

Det åligger vakten
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

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 på vaktrapporten,
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 signera sin vaktrapport,
städa och se till huset och övriga anläggningar
hala klubbflaggan vid hård vind respektive hissa den,
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2.

Försäljning och byte av bryggplats

Försäljning av bryggplats
Medlem som önskar sälja sin bryggplats ska anmäla detta skriftligt till styrelsen. Styrelsen
erbjuder platsen till den som står främst i kö. 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.

Byte av bryggplats
Alla byten av bryggplatser går genom Båtlaget. En särskild byteskö finns, se punkt 8 c.
3.

Uthyrning av bryggplats och vinteruppläggningsplats på Sjöbacka

Uthyrning av bryggplats
Bryggplatsägare har rätt att hyra ut platsen 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.
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.
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.
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4.

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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5.

Bryggförtöjning

Förtöjning för vinterliggare
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

Påstigningspallar
Det är inte tillåtet att borra och skruva i 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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6.

Personuppgifter

Hantering av personuppgifter
Önnereds Båtlag behandlar personuppgifter i enlighet med allmänna
dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR). När du får dina personuppgifter registrerade
eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi tillhandahåller dig.
Önnereds Båtlag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du
kan alltid komma i kontakt med Önnereds Båtlag genom att kontakta oss på
info@onneredsbatlag.se.
Medlemskapet i Önnereds Båtlag är frivilligt och det är även lämnandet av dina
personuppgifter men Önnereds Båtlag behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska
kunna vara medlem. Du kan alltså inte vara medlem utan att vara registrerad.

Omfattning uppgifter
Önnereds Båtlag använder vissa uppgifter på hemsidan redovisat i föreningens
medlemsregister. Syften med registret är att kunna ha kontakt med medlemmarna. De
uppgifter vi hanterar och lagrar är följande:
Namn Adress Telefonnummer Mailadress Båtinnehav Aktuellt innehav av förvaringsplatser
De uppgifter som Önnereds Båtlag lagrar sprids inte utanför medlemskretsen. De som har
tillgång till uppgifterna är enbart medlemmar i Önnereds Båtlag.
Om Du har synpunkter på detta brev och Önnereds Båtlags hantering av GDPR ber vi Dig att
kontakta styrelsen.
Göteborg i maj 2018 /styrelsen
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7.

Klubbstugan
Ordningsregler vid hyra av klubbstugan

Syftet med stugan är att den ska utgöra en naturlig träffpunkt för medlemmarna.
Förutom att vi spontant kan träffas i stugan ska den också användas för gemensamma
ändamål, båtlagsfester, kursverksamhet, möten etc.
Klubbstugan hyrs ut till bryggplatsägare/hyrare för privata ändamål såsom fester eller möten.
Detta gäller även ägare/hyrare av vinteruppläggningsplats på Sjöbacka.
Under sommarsäsongen måste hyrare ta hänsyn till de som går nattvakt. Dessa måste
kunna få tillgång till köket, exempelvis.
Som hyresansvarig måste alltid stå en myndig båtplatsinnehavare.
Bokning av klubbstugan sker på Båtlagets hemsida. Detta gäller för såväl gemensamma som
privata arrangemang.
Betalning görs via bankgiro 664-3639 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.



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 påtager sig inget ansvar för hyresgästens/deltagarnas kläder eller annan lös
egendom som förvaras i lokalen.



Det åligger hyresgästen att under tillställningen visa hänsyn till närboende.



Har Du som hyrare några frågor/synpunkter kontakta Båtlagets stugvärd.
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8.

Spolplattan
Anvisning vid nyttjande av spolplattan

Spolplattan får endast användas vid rengöring av beväxning och bottenfärg på skrov.
Avspolning av beväxta, målade båtar med antifoulingfärg får endast ske på spolplattan där
vattnet tas om hand och destrueras.
Spolplattan öppnas 10 september.
Icke målade båtar och vattenskotrar ska spolas av på upptagningsrampen.

9.

Expeditionen
Öppettider och tjänster

Expeditionen är öppen vid 2 tillfällen i april och september.

10.



På våren köps årsdekal för jolleplats, båtlagsflagga och nyckelbrickor beställs.
Jollar ska vara försedda med gällande årsmärke efter vårens expeditionstider!



På hösten köps uppläggningsplats på hamnplan och vinterplats i sjön anmäls.

Nyckelbrickor
Anvisning vid tilldelning av nyckelbrickor

Nyckelbrickor kan endast köpas av de medlemmar som äger plats eller hyr plats under
aktuell säsong. Extra nyckelbricka kan köpas för familjemedlem eller delägare i båt.
Abonnemangsperioden för nyckelbrickor är 1 år med årlig förnyelse senast den 15 maj om
fortsatt behörighet.
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11.

Miljöstation
I överensstämmelse med beslut av Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning


Endast av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger får användas.



Vi skrapning och slipning av båtar ska färgflagor och slipdamm samlas upp och
lämnas på miljöstation. Täck marken under båten så att färgflagor och slipdamm inte
tränger ned i marken.



Vid målning av båten ska marken täckas så att färgspill kan omhändertas.



Färgburkar, olja och andra kemikalier får ej lämnas kvar under båten eller på
uppställningsplats.



Avfall och farligt avfall ska samlas upp och lämnas vid hamnens miljöstation, t.ex
färgrester, förbrukad konserveringsvätska, olja, slipdamm.



Avspolning av beväxta, målade båtar med antifoulingfärg får endast ske på spolplatta
där vattnet tas om hand och destrueras.
Spolplattan öppnas 10 september!



Icke målade båtar och vattenskotrar ska spolas av på upptagningsramp.
Rekommendation: Använd skrovskyddsduk på din båtplats för minskad beväxning!



Bullerstörande arbeten får inte utföras mellan kl. 20:00 till 07:00.



Båtar får inte ställas upp med mast inom hamnens område så att störning uppstår
från bl.a slående fall eller vinande oljud vid blåst.

Sedan den 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar
och inre vattendrag. Förbudet gäller för alla fritidsbåtar inom hela Sveriges sjöterritorium.
Förbudet gäller oavsett ålder och storlek på båt.
Önnereds Båtlag har inte tömningsstation i hamnen eftersom det
finns ett flertal i vårt närområde.
Appen ”Hamnkartan” hjälper Dig att se var närmaste
tömningsstation finns och vilka som fungerar. Du kan även själv
anmäla om en tömningsstation inte fungerar.
Toatömning finns vid Önnereds brygga. Kostnad deposition av
nyckel 150 kronor. Årsavgift 200 kronor. Kontakta Stig Kjellberg,
telefon 070-899 09 50, för utlämning av nyckel.
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