
Ordningsföreskrifter för båtägare & besökare i 

Gårda Brygga Hamn Ek För 

Allmänt 

• Hamnanläggningen skall användas med aktsamhet. Den 

som vållar skada på anläggningen eller dess utrustning är 

personligen ersättningsskyldig gentemot Gårda Brygga 

Hamn Ek För.  

• Skadegörelse polisanmäls.  

• Om ordningsföreskrifter inte efterlevs har föreningen rätt 

att på båtägarens bekostnad vidta lämpliga åtgärder för att 

undvika skador på båtar, hamnanläggning eller dess 

utrustning. 

• Det är inte tillåtet att simma/bada inom hamnområdet. 

• Det är inte tillåtet att fiska inom hamnområdet. 

• När det gäller rutiner för tankning, elsäkerhet, hantering av 

miljöfarligt avfall, sopor etc så är varje båtägare ansvarig att 

uppdatera sig med föreningens regler som är tillgängliga på 

hemsidan. 

• Vid brukande av el eller påfyllning av vattentankar är det 

båtägarens elkabel och/eller slang som används. Elkabeln 

ska uppfylla kraven enligt användning av 230 V som ligger 

på hemsidan.  

• Koder till bom och hamnbod ska inte delges fler än de som 

behöver tillgång till dem. 

 

På land 

• Båttrailers, båtvagnar eller båtvaggor får inte lämnas kvar 

inom hamnområdet.  



• För sjösättning och upptagning via hamnplanen utgår 

särskild, av föreningsstämman beslutad, avgift.  

• Det är inte tillåtet att sätta upp stegar och liknande eller 

göra ingrepp på bryggorna utan tillstånd från styrelsen. 

• Cyklar, mopeder och liknande ställs på anvisad plats och 

körs inte på bryggor och pirer. 

 

I vattnet 

• Vid all båttrafik inom hamnområdet skall varsamhet 

iakttagas och farten hållas låg (max 3 knop) så att andra 

båtar inte skadas. Även av hänsyn till badande vid 

simskolebryggan och seglarskolan ska stor försiktighet 

iakttagas.  

• Båten skall, i enlighet med föreningsstadgar, vara 

ansvarsförsäkrad. 

• Båten skall vara anpassad till båtplatsens storlek. Båt 

inklusive avfendring skall väl rymmas inom anvisad båtplats. 

• Båt som sjunkit eller blivit liggande i marvatten skall utan 

dröjsmål länspumpas eller tas upp på land.  

• Förtöjning i bommarna skall ske enligt anvisning från 

bomleverantören. Se föreningens hemsida. Det får inte vara 

några metallschacklar, låskättingar eller annan metall i 

kontakt med bommarna. 

• Förtöjningstampar skall tas bort under vintern. 

• Varje medlem/båtägare har ett egenansvar att åtgärda 

”småsaker” såsom att dra åt muttrar eller skruvar till y-

bommarna samt att rengöra flytelementen vid behov.  

 

 


