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Detta utskick 
Nattvaktslista och båtplatslista brukar 
skickas ut tillsammans med detta utskick. 
Dessa listor kommer dock att skickas ut 
separat vid senare tillfälle men innan 
hamnen öppnar 8/5. Orsaken till detta är 
att båtplatsfördelning fortfarande inte 
kunnat slutföras eftersom alla betalningar 
ännu inte kommit in. 

Din båtplats 
Det är inte säkert att du har samma plats 
som förra året. Kontrollera din slutgiltiga 
plats i båtplatslistan som skickas ut 
senare! Under tiden kan du se din 
tilldelade båtplats genom att logga in i 
BAS men denna kan komma att ändras 
innan båtplatslistan skickats ut. 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 vid förhinder i BAS. Du ser ditt 
bokade nattvaktspass när du loggar in i 
BAS och du kan även kontrollera detta i 
nattvaktslistan som skickas ut tillsammans 
med båtplatslistan. Vakt ska påbörjas 
mellan kl 20.00 och kl 21.00 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. 

Stävmärke till båt och 
parkeringstillstånd (dekaler)  
Stävmärke och parkeringstillstånd 
(dekalerna) finns att hämta på 
arbetsdagen 24/4 och på 
sjösättningsdagen/hamnens öppnande 
8/5. De som inte har möjlighet att hämta 
på arbets-/sjösättningsdagen kan hämta 
dem i vaktstugan från och med lördag em. 
den 8/5 då det kommer att stå en låda 
med kuvert på skrivbordet och i varje 
kuvert ligger dekalerna och på kuverten 
står medlemsnummer och namn (ett 
märke till båten och ett märke till bilen). 
Dekalerna ska fästas väl synliga. 
Borttappad dekal debiteras med 250 kr. 
Straffavgift, 1250 kr, om dekal saknas. 

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 25/9 måste 
kontakta bryggfogden och få anvisad 
hamnplats. Inga båtar i hamnen efter 
den 30 november.  
  
Bottenfärg och TBT 
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/kemikalier-i-
vardagen/rad-om-kemikalier-som-du-
har-hemma/batbottenfarger 

Se även tidigare utskick från klubben 
om TBT samt klubbens utfasningsplan 
för TBT som finns på hemsidan. 
Samtliga medlemmar med båt i 
hamnen måste meddela via BAS hur 
det säkerställts att båtens skrov är 
fritt från TBT, båtplatsen får annars 
ej nyttjas. 

Vårens arbetsdag 
Arbetsdagen är lördag 24/4 
kl.10.00-14.00. Kallelse till höstens 
eventuella arbetsdag sker efter behov. 
Vi kommer att dela upp oss i arbetslag 
och arbetsdagen kommer att 
genomföras helt med tanke på Covid 19 

Uppgifter till medlemsregistret 
Alla medlemmar har fått 
inloggningsuppgifter till BAS och ansvarar 
själva för att alla uppgifter i registret är 
korrekta. Du måste ha en egen 
försäkring på båten och du måste inför 
varje säsong alltid kontrollera att 
korrekt försäkringsnummer finns 
angivet i BAS. 
Tänk också på att alltid ha korrekt e-
postadress angiven eftersom all 
kommunikation från klubben sker via e-
post. 
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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 
medlem med båtplats. Nyckel skall lämnas 
tillbaka då du inte längre har båtplats. För 
borttappad nyckel eller inte tillbakalämnad 
nyckel debiteras 2000 kr.  

Nytt lås till bommen och klubbhuset 
Förra säsongen byttes låset till 
sjösättningsrampen. Till årets säsongsstart 
har även låsen till bommen in till 
parkeringen och till klubbhuset bytts ut och 
det är den nya bomnyckeln (nyckeln till 
sjösättningsrampen) som skall användas 
även till dessa lås. De medlemmar som 
inte hämtat ut nya bomnyckeln kan göra 
det hos hamnkapten Mikael Fors. 
Kontakta honom på telefon 0707480370 
innan bytet.  
                                                                   
Båtvagnar 
Båtvagnar får endast 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 

Välkommen till en ny båtsäsong 2021 
önskar styrelsen BBK! 

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
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