
Grovstanäs Båtklubbs 
Samfällighetsförening                                                                      

ORDNINGSREGLER 
Stora Hamnen, Björkudden, Edsviken 

Båtägare och besökare till hamn anläggningarna är skyldiga att följa av Grovstanäs  
Båtklubbs Samfällighetsförening (GBS), dess styrelse eller hamnkaptener givna  
direktiv. 

Båtplats tilldelas av hamnkapten.  Medlem är skyldig att acceptera tilldelad plats/byte av 
plats.  Huvudprincip vid platstilldelning är effektivt utnyttjande av bryggor samt hög  
säkerhet. 

Båtägare ansvarar för att båten är förtöjd för storm.  Förtöjnigsanmärkning från  
hamnkapten skall utan fördröjning åtgärdas av båtägaren. 

Båtägare skall genom egen försäkring skydda sig mot skada på egen båt, förlust av densamma 
samt för skador som egen båt, förtöjd eller upplagd kan orsaka tredje man. 

GBS ansvarar ej för båtar, annan egendom eller personer inom hamnarna.  Med hamn avses 
vattenområde, markområde, bryggor och sjöbod. 

Högsta hastighet inom hamnområden år 2 knop. Bryggor och båtar skall passeras med  
så låg fart att svall ej uppstår. 

Sjösättning och upptagning, med trailer, mobilkran eller motsvarande är endast tillåtet 
för båt som ägs eller nyttjas av medlem.  Styrelsen kan vid speciella skäl bevilja  
undantag från denna regel. 

Vaggor, pallningsvirke mm skall vara borttaget senast en vecka efter sjösättning.  
Förvaring enligt hamnkaptenens anvisningar.  Kvarliggande material bränns på  
arbetsdagen. 

Det är inte tillåtet att: 
 Bada från bryggor Obehörigt vistas på bryggor 
 Gå på Y-bommarna Obefogat vistas i annans båt 
 Åka vattenskidor fr bryggor  

Båt, oavsett storlek, som på arbetsdagen kvarligger på uppläggningsplats på land  
belastas med extra avgift (se aktuell lista över GBS avgifter).   
Förnyad avgift utgår för varje ytterligare påbörjad kalendermånad. 

Anm.  Båt som tillhör medlem kan av hamnkapten anvisas plats för uppläggning sommartid 
(placeras på övre parkeringen i Stora Hamnen). 

Användare av GBS båttrailer är skyldig att ta del av särskild föreskrift.  Bom till slip 
skall hållas låst. 

Skräp och annat avfall skall av var och en tas med från hamnarna. 

Fordonsparkering i Stora Hanmen: 
- På vändplanen är parkering ej tillåten 



- All parkering av släpfordon skall ske på den övre parkeringen 
- Besökare skall använda övre parkeringen 
- Vid sjösättning, upptagning mm gäller speciella restriktioner (hamnkapten anvisar)


