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Din båtplats 
Det är inte säkert att du har samma plats 
som förra året. Kontrollera! Allt utgår från 
det du anmält till BBK. Inga nya båtar 
utan att ha det godkänt av hamnkapten. 

Din nattvakt  
Medlem har själv skyldighet att kontrollera 
datum för nattvakt och ordnar själv ev. 
byte. Vakt ska påbörjas mellan kl 2000 och 
kl 2100 och ska sedan pågå i minst 9 
timmar. Instruktioner finns i vaktstugan.  
För allas trevnad ska medlemmar som 
anländer till hamnen såväl sjövägen som 
landvägen anmäla sig hos vakten. Ta med 
egen ficklampa. Lägsta ålder för nattvakt 
är 18 år. Utebliven nattvakt medför en 
straffavgift. Gå av säkerhetsskäl inte 
nattvakt ensam, var gärna flera. 

Dina dekaler  
En dekal för båten och en till bilen, märkt 
med P. Dekalerna ska fästas väl synliga. 
Borttappad dekal debiteras med 250 kr. 
Straffavgift, 1250 kr, om dekal saknas. 
Dekalerna finns att hämta på arbetsdagen 
och sjösättningsdagen.  
De som inte har möjlighet att hämta på 
arbets-/sjösättningsdagen kn hämta dem i 
vaktstugan från och med lördag em. den 9 
maj då det kommer att stå en låda med 
kuvert på skrivbordet och i varje kuvert 
ligger dekalerna och på kuverten står 
medlemsnummer och namn. 

Sjösättning/torrsättning 
Respektive medlem 
ombesörjer detta själv. 
Tänk på att kontrollera att 
lyftkranen du anlitar är 
besiktad och försäkrad. 
De som vill ligga kvar efter 26/9 måste 
kontakta bryggfogden och få anvisad 
hamnplats. Inga båtar i hamnen efter 
den 30 november.  
  
Bottenfärg 
Bara godkända 
båtbottenfärger är tillåtna 

på båtar som ligger i 
klubbens hamn. Botten på 
båten ska vara helt TBT fri. 
För godkända giftfärger se: 

https://www.kemi.se/global/
bekampningsmedel/
biocidprodukter/
batbottenfarger/
batbottenfarger-for-
ostkusten.pdf 

Se även krav från Värmdö 
kommun angående TBT-fri 
botten: 

http://www.varmdo.se/
download/
18.21b4e0115bf09bdc02b1
cd/1494427432484/
Information%20om%20TB
T%20till%20b%C3%A5tklu
bbar.pdf  

Vårens arbetsdag 
Arbetsdagen är lördag 25 april 
kl.10.00-14.00. Kallelse till höstens 
eventuella arbetsdag sker efter behov. 
Allt som ligger på parkeringen och i 
skogen bakom parkeringen kommer att 
städas bort   

Uppgifter till medlemsregistret 
Meddela styrelsen ändring via e-post eller 
hemsidan. Du måste ha en egen 
försäkring på båten och du måste meddela 
ditt försäkringsnummer om du bytt 
försäkringsbolag. 
Ett komplett medlemsregister måste finnas 
hos oss och det ska användas av BBK 
nästa år för fakturering och nattvakt. Det 
blir då möjligt för medlemmar att själva 
boka en nattvakt som passar. 

Hamnföreskrifter  
Finns i vaktstugan och på nätet. El endast 
för tillfälligt bruk, t ex pumpning, 
maskiner, laddning. Använd minst två 
fendrar på både styr- och babordssida.  
Förtöjning skall ske med gummidämpare 
(metallfjäder skadar bommen) samt fästas 
i y-bommarna med schackel i kaus. 
Felaktiga förtöjningar ska åtgärdas 
omgående annars riskeras straffavgift och 
eventuellt fråntagande av båtplats. Varje 
nyckel är numrerad och registreras på 
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medlem med båtplats. Nyckeln skall 
lämnas tillbaka då du inte längre har 
båtplats. För borttappad nyckel eller inte 
tillbakalämnad nyckel debiteras 2000 kr.  

Sjösättningsrampen 
2020-06-01 byter vi lås 
på stången till sjösättningsrampen. Det 
innebär att de som har båtplats i hamnen 
och behöver nyckel till sjösättningsrampen 
hämtar och kvitterar dem hemma hos 
hamnkapten, ordföranden eller kassören.                                                                 
Nyckeln kan även hämtas i hamnen på 
arbetsdagen och på sjösättningsdagen 
mellan kl. 10.00 -12.00 För borttappad 
nyckel eller inte tillbakalämnad nyckel 
debiteras 2000 kr. 
                                                                                               
Båtvagnar 
Båtvagnar får vara uppställda på särskilt 
anvisad plats tydligt märkta med namn  
och medlemsnummer.  
Absolut inte på grusparkeringen 

Toatömning 
Toatömningsstation finns utanför oss vid 
Tallholmen. 

Viktiga Avgifter 

Post: 

Björkviks Båtklubb 
c/o Ingarö kontorstjänst AB 
Odelbergs Väg 9 
134 40 Gustavsberg 

E-post: 

info@bjorkviksbatklubb.com 

Hemsidan: 

http://bjorkviksbatklubb.com 

Brott mot hamnföreskrifter  
och stadgar

1250

Utebliven nattvakt 4000

Förhinder att gå nattvakt som  
Meddelats styrelsen minst 
1 vecka i förväg 

3000

Bortkommen nyckel 2000

Ny dekal 250

mailto:info@bjorkviksbatklubb.com

