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Regler för båtplats vid Svinningeudds tomtägareförenings bryggor 

HAMNORDNING 

1. Brygganläggningar och sjösättningsramp med tillhörande markytor är föreningens 
egendom. 

2. Medlem får hyra en båtplats årsvis, Båtplats kan ej överlåtas.  

3. För tillsyn tillsätter styrelsen Bryggfogde. 

Bryggplatsinnehavare / BI 

1. BI skall hålla den båt som ligger vid bryggan försäkrad.  

2. Båten skall förtöjas på så sätt att brygga, bommar eller andra båtar ej kommer till 
skada.  

3. Samtliga förtöjningslinor skall förses med fjädrinigsanordning. BI som inte förser linor 
med fjädring kommer att debiteras ”slitageavgift”. Förtöjningslinor skall tas bort före 
vintern.  

4. Båt skall vara anpassad till båtplatsens storlek. Om BI byter till mindre båt kan byte av 
båtplats bli aktuell.  

5. BI har att solidariskt vidta åtgärder för att begränsa eller förhindra skada på annan 
BIs båt eller egendom. 

6. BI kan för en säsong ha båtplatsen obesatt. Förfrågan skall då utgå till medlem på 
kölistan. Om ingen köande vill hyra platsen kan, efter att bryggfogde/styrelsen gett 
medgivande, platsen hyras ut till ickemedlem. BI ansvarar då för att denna båt är 
försäkrad. BI får sinsemellan under säsong byta bryggplats efter att ha informerat 
bryggfogden. 

7. BI är skyldig att ställa upp för underhållsarbete, akutsituationer etc när så erfordras.  

Sjösättningsramp  

 Samtliga medlemmar och hans/hennes familjemedlemmar bosatta inom föreningen 
får utnyttja rampen kostnadsfritt. Icke medlemmar erlägger avgift enligt styrelsens 
beslut. Tillgång till rampen enligt anslag på bryggans anslagstavla. 

 Uppläggning av mindre båt får göras på anvisad plats. Båt skall vara 
sjösatt/bortforslad före midsommar. Uppläggningsmaterial får inte ligga kvar över 
sommaren.  
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Båtbryggan administration 

Båtplatsinnehavaren 

Båtplatsinnehavaren (BI) har att följa gällande Hamninordning och de regler som finns i ”Regler för 

båtplats vid Svinningeudds tomtägareförenings bryggor” från tid till annan. Om BI underlåter att följa 

dessa regler kan rätten till båtplats förverkas med omedelbar verkan. 

Avgiften för båtplatsen faktureras i samband med medlemsavgiften till föreningen i början av året. BI 

skall erlägga avgiften enligt anvisningarna tillsammans med fakturan. 

BI har rätt till båtplats enligt de uppgifter om båtinnehav som anmälts till Bryggfogden. Denna rätt 

kan inte hävdas om tex brygganläggningen på grund av skada ej är brukbar. BI kan ej kräva annan 

ersättning än avgiftsreducering motsvarade den tid då platsen ej kunnat nyttjas. 

BI har att följa anmaning från Bryggfogden gällande säkerheten och trivsel kring brygga och dess 

omgivning. Föreningens årsstämma är ytterst ansvarig. 

BI är skyldig att ställa upp som Bryggfogde enligt ett roteraden schema bland 

båtplatsinnehavare. 

Bryggfogde/Hamnkapten 

Bryggfogde-uppdraget delas av två personer och växlar 2 år överlappande enligt en lista. 

Denna lottas fram bland BI och finns sedan hos Bryggfogden och styrelsen. BI som säger upp 

sin båtplats stryks från listan och listan skiftas uppåt. Om Bryggfogde säger upp sin plats 

under innevarande säsong görs en avvägning om nästkommande i listan skall tillträda i förtid 

eller om kvarvarande Bryggfogde själv med stöd av styrelsen ansvarar för verksamheten till 

nästkommande säsong och Bryggfogde. Detta kan medföra att två nya Bryggfogdar kommer 

att tillträda samtidigt den ene för ett och den andre på två år. Vid oklarheter lottas denna 

ordning. 

Med Bryggfogde menas bägge de personer som enligt listan har uppdraget. (annan person i 

BIs hushåll kan inneha uppdraget i BIs ställe.) 

Bryggfogdarna har inget personligt ansvar för varken brygga eller båtar som ligger vid den.  

Bryggfogden arvoderas från bryggans ekonomi. Bryggfogdarna utses formellt av styrelsen. 

Arvodet bestäms av föreningsstämman. 

Bryggfogdarna har ingen inbördes rangordning annat än om detta överenskommes dem 

sinsemellan och i samförstånd med styrelsen.  

Bryggfogdarna har rätt att till styrelsemöten adjungeras i frågor som rör bryggan. Inget 

formellt hinder att även ingå i styrelsen i annan funktion finns. 
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Bryggfogdens uppgift är: 

 Inför varje säsong fördela båtplatserna utefter de uppgifter om båtstorlek som BI 

anmält.  

 Registrera anmälningar till kö eller ändrade båtdata.  

 Löpande ta emot rapporter om nödiga akuta åtgärder som inkommer och antingen 

själva eller i samarbete med styrelsen vidta lämpliga åtgärder.  

 Bör under året hålla ett möte med alla BI där frågor rörande bryggorna avhandlas. Hit 

hör båtplatsavgifter, arvodering och underhåll. Detta möte är rådgivande. 

 Håller listan för Bryggfogdar. 

 


