Beslutade av Bråvikens Segelsällskaps styrelse datum 2019-12-12

REGLER FÖR SNEDSKÄR
Snedskär är Bråvikens Segelsällskaps uthamn. Målet med hamnen är att vara en
trivsam plats för sällskapets medlemmar och en sommarhamn för dess båtar.
För att till lägsta kostnad kunna erbjuda ovanstående samt klara nödvändigt
underhåll och basservice sköts och vårdas ön och dess anläggningar genom ideellt
arbete.
På Snedskär har vi en anda där var och en gör en insats för att vårda natur och
anläggningar. Det innebär till exempel att vi plockar upp eventuellt skräp både ute
och inne. Vi byter sopsäckar och latrintunnor om de är fulla. Vi fixar eller larmar om
något gått sönder.
ELDNING
Eldning med öppen eld är förbjuden på hela ön. Grilla i din egen eller öns grillar.
Grillning på båt och/eller brygga är inte tillåtet. Gammalt grillkol töms på avsedd plats
intill sopstationen. Slå inte ut det på marken!! Engångsgrillar är inte alls tillåtna på
Snedskär.
KÖRNING I HAMNEN UTAN TRANSPORTAVSIKT
Körning innanför yttre betongbryggan utan transportavsikt med motordrivna farkoster
får ej förekomma.
HUNDAR
Hundar ska hållas kopplade och hundbajs plockas upp.
TOAN
Toan sköts normalt av våra veckovärdar/hamnkaptener. PortaPotti e.d. får inte
tömmas varken i toalett eller kompost.
SOPOR
Under de veckor vi har soptömning kan brännbara sopor lämnas i sopsäckar vid
servicehuset. Övrig tid tar du med soporna hem. Glasflaskor får aldrig lämnas på
Snedskär.
Glas och miljöfarligt avfall är absolut förbjudet att lämna på Snedskär. Det gäller till
exempel batterier och motorolja.
KLUBBHUSET
Klubbhuset är vår gemensamma samlingsplats. Använd gärna befintliga faciliteter,
men glöm inte att plocka upp och städa efter dig.
Medlem har rätt att använda klubbhus och andra faciliteter på ön för mindre privata
sammankomster, men inte under veckoslut och helger. Värden (medlemmen) är
ansvarig för sammankomsten och eventuella skador på anläggningen som kan
uppstå i samband därmed.

BASTUN
Bastun bokas per timme i liggare i brevlådan i anslutning till bastun. Ved för eldning
sågas och huggs vid servicebyggnaden och tas med till bastun. Endast färskvatten
får användas på bastuaggregatet. Regnvatten finns i tunnor bakom bastun.
Gäster betalar avgift enligt anslag.
Var och en ansvarar för städning efter sig. Ingen bor i bastun!
GRINDARNA
Grindarna på tillfartsvägarna skall alltid stängas.
HAMNKAPTENSHUSET OCH ÖVERNATTNINGSUTRYMMEN
Under den tid då hamnkaptenshuset inte används får det disponeras av
klubbmedlem. Bokningar görs hos Snedskärssektionens sekreterare.
Övriga övernattningsutrymmen i sjöboden och i klubbhuset bokas via bokningslista
vid respektive utrymmen. Dessa utrymmen får endast bokas 2 dygn i taget. Ny
bokning får först ske efter det att tidigare bokningstillfället nyttjats, strukits eller
passerats (dvs. ej bokning vid ett flertal tillfällen i följd som är framåtsyftande och
som begränsar möjligheten till bokning för andra medlemmar).
RODD OCH MOTORBÅTAR
Roddbåten ”Asken” är avsedd för tillfälligt bruk (t.ex. transport till bojliggare). Den får
inte föras utom synhåll från ön.
”Rasken” är främst avsedd för hamnkaptenens behov av transporter men kan vid
kortare behov användas av medlem.
”Slasken” Segel Askeladden får användas av medlemmar och återställs i gott skick.
OBS flytvästar ska användas vid all segling.
Båtarna ska förtöjas sjömansmässigt på respektive plats, ösas och årorna skall ligga
i båten.
ELSYSTEMET
Elsystemet på bryggorna är främst dimensionerat för laddning av batterier och andra
mindre strömförbrukare.
Vid användning av elektrisk kupévärmare eller motsvarande uppvärmningsanordning
eller andra större strömförbrukare finns det risk att systemet blir överbelastat och
elkostnaderna kan bli betydande.
Båten får inte vara ansluten till landström när du lämnar Snedskär
I övrigt gäller Elsäkerhetsverkets bestämmelser om anslutningsdon för fritidsbåt:
• Stickpropp och anslutningsdon skall vara för industribruk och CE-godkända.
• Anslutningskabel typ HO7RN-F (extra mångtrådig naturgummikabel) eller
likvärdig, maximal längd 25 meter. Kabeln skall vara utan skarv och
förgrening.
• Övergångssladdar (adapter) från eluttaget till annan jordad CE-godkänd
stickpropp är vid behov tillåtet med en sladdlängd om max 0,5 meter.

DISPONERA BRYGG- ELLER BOJPLATS
Endast BSS-medlem äger rätt att disponera säsongsplats (1 april till 15 november)
eller stå i kö för att få sådan på Snedskär. Platsavgiften skall vara inbetalad senast
31 januari.
Placering av båtar görs av båtplatsansvarig så att utrymmet i hamnen utnyttjas på
bästa sätt. Det blir därför också aktuellt att omfördela båtplatser. Omfördelningen av
platser sker främst baserat på båtarnas bredd, djupgående och deplacement efter
dialog med platsinnehavarna.
Plats på Snedskär är personlig och kan inte överlåtas annat än till make/maka,
registrerad sambo eller barn i samband med att båten övergår till denne.
Överföringen kan ske efter beslut i sektionsstyrelsen.
När båt ägs av fler medlemmar skall en stå som platsinnehavare, platsen kan endast
föras över på annan delägare efter godkännande av sektionsstyrelsen.
Båt med plats på Snedskär ska föra BSS-vimpel eller stävmärke.
När båt lämnar platsen för mer än två dygn ska platsen ”Grönskyltas” så att platsen
kan nyttjas av gästande båt. Meddela hamnkapten senast ett dygn före återkomst att
platsen skall ”Rödskyltas” så att eventuell gäst har möjlighet att flytta.
Gästande båtar som betalat hamnavgift får utnyttja Snedskärs anläggningar.
Gästande BSS medlem, med BSS-vimpel eller stävmärke, får använda grönskyltad
plats. Vid varje besökstillfälle är första dygnet kostnadsfritt, därefter gäller vanlig
gästhamnsavgift.
BOJLIGGARE LÅN AV BRYGGPLATS
Bojliggare har rätt att ligga på grönskyltad plats utan extra avgift, om man vistas på
Snedskär.
Bojliggare kan lämna sin båt på grönskyltad plats utan extra avgift om följande
förutsättningar är uppfyllda.
1. Man har fått bryggplatsinnehavarens uttryckliga medgivande.
2. Man ska ha etablerat en god kommunikation, som att ha utbytt mailadress,
telefonnummer till fast telefon eller mobil, att man kan bli nådd av den
ordinarie bryggplatsinnehavaren.
3. Man ska med ordinarie bryggplatsinnehavare kommit överens om för vilken tid
man kan disponera platsen.
4. Man ska vara så anträffbar att man kan bli nådd av den ordinarie
platsinnehavaren om denne har behövt ändra sin planering. Man ska kunna
flytta båten inom 24 timmar, vilket är samma som gäller för grönskyltade
platser. Båtplatsansvarig hålls informerad om lån av bryggplats.

DISPONERA PLATS I ANDRA HAND
Dispositionsrätten till fördelad plats gäller platsinnehavarens egen båt. Platsen får
inte lånas ut till annan förutom till bojliggare enligt ovan. De ej utnyttjade platserna
används som tillfälliga gästplatser eller för disponering i andra hand. All disponering i
andra hand sker genom båtplatsansvarig till fastställd taxa
ARBETSPLIKT
För ALLA som disponerar säsongsbåtplats på Snedskär gäller skyldighet att delta vid
en av årets arbetsdagar samt att tjänstgöra som veckovärd med vissa mellanrum. Vid
behov kan platsinnehavare kallas till extra arbetsdagar.
Undantag kan beslutas av BSS styrelse. Beslutet gäller ett år.
Avgift för utebliven arbetsplikt utan giltigt förfall betalas enligt fastställd taxa
EJ UTNYTTJAD BÅTPLATS
Man har rätt att avstå från att utnyttja sin båtplats under en säsong. Detta ska
meddelas till båtplatsansvarig senast 31 december, innan den aktuella båtsäsongen.
Man ska betala sin båtplatsavgift senast den 31 januari. Båtplatsavgiften återbetalas
om platsen kan disponeras av annan medlem under säsongen.
Önskar man avstå från att utnyttja sin plats under flera säsonger i rad, kan
sektionsstyrelsen medge undantag om särskilda skäl föreligger.
KÖ
Om hamnens bryggplatser respektive bojplatser är fullbelagda placeras platssökande
i kö för bryggplats respektive bojplats. Den platssökande kan välja att stå i båda
köerna eller bara en av dem. Den som erhåller bojplats behåller sin plats i
bryggplatskön.
De i respektive kö som erbjudits bryggplats eller bojplats vid två (2) på varandra
följande tillfällen utan att acceptera platsen, placeras sist i den aktuella kön.
MAX STORLEK PÅ BÅT
Maximal båtstorlek vid Snedskär begränsas till bryggornas och bojarnas
dimensionering. Följande maxima gäller:
Längd: 13 meter
Bredd: 4 meter
Deplacement: 12 ton vid brygga, 5 ton vid boj
Önskar någon plats för större båt, har sektionsstyrelsen rätt att besluta i varje enskilt
fall.
JOLLAR
Båtplatsinnehavare har rätt att förvara en jolle på Snedskär. Jollen ska läggas upp i
jolleställen. Vid behov av att förvara flera mindre båtar krävs medgivande från
båtplatsansvarig. Större släpbåt kan efter samråd med båtplatsansvarig, få ligga vid
lämplig bryggdel till en extra avgift.
Jollarna skall vara väl underhållna. Förvarad jolle eller annan utrustning skall vara
tydligt märkt med ägarens namn och telefonnummer.
Bojliggare får markera egen plats närmast sjön.

Kvarlämnade jollar, riggdetaljer, segeldetaljer och annat båttillbehör där ägaren är
okänd eller att denne vägrar trots kontakt ta befattning med förvarade båt/utrustning
och som enligt styrelsens bedömning anses vara övergiven, kan bortforslas eller
förverkas. Innan bortforsling eller förverkande sker skall föreläggande ges om att
inom 1 månad ta om hand eller forsla bort förvarad jolle/båt/utrustning. Är ägaren
känd skickas skriftlig kopia av föreläggandet. Är ägaren inte känd meddelas
föreläggande på BSS hemsida samt rapporteras på nästa styrelsemöte.
ALL FÖRTÖJNING SKER PÅ EGEN RISK
Förtöjningsanvisningarna i separat dokument ska följas.
BÅTEN MÅSTE HÅLLAS ANSVARSFÖRSÄKRAD

