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Du hälsas varmt välkommen till Skokloster Sjösällskap! Du har placerat din båt i en hamn
där vi hjälps åt för att hamnen ska vara trivsam och fin. Vi är glada för att du har valt
denna hamn och hoppas att du ska trivas här. Här har vi stark gemenskap och ställer upp
för varandra.
I denna broschyr kan du läsa om det mesta som man som ny medlem behöver veta.
Om du har ytterligare frågor, var vänlig vänd dig till vår ordförande eller hamkapten/varvskapten beroende på vad saken gäller. En aktuell uppdatering om vilka som
sitter i styrelsen hittar du på anslagstavlan vid bommen till klubben.
STYRELSEN 2022-03-01

STYRELSEN
Styrelsen föreslås av valberedningen och väljs av medlemmarna vid årsmötet.
Den nuvarande styrelsen består av:

Stefan Ekström

Ordförande

tel.
076-677 0543

Markus Dahlstedt

Sekreterare

070-460 1217

mackan.dahlstedt@gmail.com

Anders Lindén

Kassör

070-774 5398

haklinden@gmail.com

Peter Skanrz

Hamnkapten

070 823 0037

peterskantz73@gmail.com

Ingemar Rönn

Varvskapten

070-334 4350

ringo.is@outlook.com

BÅTÄGARENS SKYLDIGHETER
Medlemmar med hamn- eller varvsplats har skyldighet att:

1. Följa stadgarna för Skokloster Sjösällskap
2. Följa ordningsreglerna
3. Följa styrelsens anvisningar
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e-mail
sekstrom1975@gmail.com

AVGIFTER
Inträdesavgift

1 500 kronor

Medlemsavgift

2 000 kronor/år

Hamnavgift, 4 meters bom

2 250 kronor inkl. vinterplats

Hamnavgift, 6 meters bom

3 000 kronor inkl. vinterplats

Hamnavgift, 8 meters bom

3 750 kronor inkl. vinterplats

Hamnavgift, 10 metes bom

4 500 kronor inkl. vinterplats

Nyckeldeposition

300 kronor (återfås vid återlämning)

Stödmedlem

500 kronor/år

Nyckelmedlem (inkl. medlemsavgift) 2 000 kronor/år

Vinterplats ingår i hamnavgiften

NYCKEL
Som medlem får du kvittera ut en nyckel som går till bommen, bryggorna och klubbhuset.
En depositionsavgift betalas vid erhållandet. Avgiften fås tillbaka när nyckeln återlämnas.
Det är hamnkaptenen som sköter in- och utlämning av nycklar.

HAMNBYGGNADERNA
På hamnplanen finns en klubb- och vaktstuga med värme och TV. Dessutom finns
mikrovågsugn, kaffebryggare. Vatten tas från kranen på utsidan av klubbhuset.
Toalett finns i den gröna ”Holken” längre ner på planen.

HAMNEKA
Klubben har en gul klubbeka med åror som kan lånas för kortare turer i hamnens närhet.
Meddela hamnkaptenen om du vill låna klubbekan. Lämna tillbaka den i rengjort skick och
förtöj den ordentligt.

GRILL
Klubben har en gemensam grill utanför klubbstugan som får användas av medlemmarna.
Ta gärna med eget grillkol och tändvätska. Det finns även ved på klubbstugans gavel som
får användas vid grillning. För allas trivsel, rengör grillgallret efter dig och städa upp runt
grillplatsen. Använd soptunnan uppe vid bommen.
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FÄRSKVATTEN
Färskvatten finns i slangen på klubbstugans gavel. Slangarna är ihopsatta med
slangkopplingar för att kunna räcka ut till båda bryggorna. Färskvattnet är främst till för att
fylla båtarnas vattentankar. Vattnet får användas för avspolning av båtarna vid upptagning,
när båtarna ligger i sjön ska sjövatten användas vid tvätt. Var noga med att snyggt hänga
tillbaka slangen efter användning. Färskvattnet är inte till för att tvätta bilar.

EL OCH BELYSNING
El finns vid dörrarna på båda bryggorna. Det finns bara 10 A så vi måste anpassa oss
efter detta. Belasta inte elsystemet alltför mycket eftersom effekten är begränsad. Elen är
främst till för reparationsarbeten, laddning av batterier samt länspumpning av båtar.
Användning av landström till kupévärmare, kylskåp etc. är inte tillåtet. Elsystemet är
försett med jordfelsbrytare som löser ut om något elfel förekommer. Jordfelsbrytarna kan
återställas om de har lösts ut. Elskåpet sitter på väggen inne i klubbstugan. Det finns två
strålkastare kan användas under vaktpassen. Vredet sitter på väggen till vänster innanför
klubbstugedörren.

MILJÖ
Eftersom hamnen i Skokloster inte är ett varv utan bara en hamn finns det ingen egen
miljöstation.
Spillolja och oljefilter får inte lämnas på klubben utan skall tas med och lämnas på
miljöstation.
Hushållssopor (endast!) lägger du i klubbens soptunna som finns vid bommen vid infarten.
Om det är fullt i soptunnan måste du ta med dig dina hushållssopor, det är absolut
förbjudet att ställa sopor utanför tunnan eller fylla den så att inte locket går att stänga.
Burkar och glas får du antingen panta eller lämna i kommunal sopsortering. Den närmaste
finns vid poolen och fotbollsplanen intill skolan, ca 700 meter från hamnen.
Batterier får varje båtägare själv ta hand om och om de ska kasseras lämnas de vid
bensinstation eller miljöstation. Batterier får inte lämnas stående på marken utan åtgärd.
Vid slipning och målning av båt måste skydd finnas på marken i form av plast under HELA
båten. Burkar och penslar får inte ställas direkt på marken, utan måste ha lock och
uppsamlingsmöjlighet för att undvika spill.
Skokloster Sjösällskap ansvarar för föroreningar som eventuellt ansamlas i både
bottensediment och mark till följd av exempelvis föroreningar från slipdamm, målarfärg
och föroreningar från renspolning med högtryckstvätt. Om det kommer att behöva saneras
på platsen är det Skokloster Sjösällskap som kommer att få stå för den kostnaden.
Vi ber er att respektera dessa regler eftersom vi är rädda om vår vackra miljö på
Skoklosterhalvön.

4 (6)

VAKTHÅLLNING
Samtliga båtägare som hyr båtplats går vakt minst en gång per säsong under helger
(fredag-lördag samt lördag-söndag). Säsongen omfattar tiden då båtarna är sjösatta
(början av maj – mitten av oktober). Vaktpassen omfattar tiden mellan kl. 22:00 och 04:30
och det är tillrådligt att gå vakt tillsammans med en annan vuxen person.
Under vakten går man vid oregelbundna tider rundor på bryggorna och på hamnplanen.
I klubbstugan fyller man i dagboken att man har varit där samt om det har varit några
speciella iakttagelser.
Om du behöver byta ditt vaktpass av någon anledning får du själv ombesörja bytet med
en annan medlem. Namn och telefonnummer till samtliga medlemmar finns i vaktlistan i
klubbstugan.
Det går bra att byta vaktpass till en vardag i samma vecka och då måste man kontrollera
med den medlem som går vakt samma vecka att man inte väljer samma dag som den
andra medlemmen.
Om du skulle utebli från din vakt (vilket inte bör hända!) debiteras en avgift om 1500
kronor. Räkning tillsänds de personer som missat sin vakt efter säsongens slut. Om
straffavgiften inte erläggs kan medlem komma att uteslutas eller inte tilldelas båtplats
kommande säsong.
Vaktskyldigheten kvarstår on du säljer din båt under pågående vaktsäsong. Du är skyldig
att fullgöra din vaktplikt.
Du ska skriftligen till styrelsen meddela ditt urträde ur klubben senast 30 dagar före
vaktpasset. Även om du meddelat i god tid ska du avvakta beslut om att du befriats från
din vaktskyldighet.
Att din båtplats tilldelats någon annan medlem påverkar inte din vaktskyldighet färrän det
framkommit att den nya medlemmen övertar ditt vaktpass.

STÄDDAGAR
Vi har fyra städdagar i hamnen under säsongen, två på våren och två på hösten. Medlem
måste närvara vid minst två städdagar. Om du inte uppfyller kravet debiteras 350 kronor
per utebliven städdag. Faktura skickas efter säsongens slut.
Städdagarna brukar vara trevliga tillställningar med arbete och samvaro. Det är ett bra
tillfälle att lära känna dina båtkompisar. Klubben bjuder på varmkorv och läsk. Varje
städdag brukar omfatta ca 3-5 timmar. Städdagar är normalt en vecka innan sjösättning,
dagen efter sjösättning samt dagen efter torrsättning med start kl. 10.00

FÖRTÖJNING
Båtarna ska vara förtöjda med anpassning till båtens vikt med valfri fjädrande anordning
vid varje fästpunkt i brygga eller bom, dessa ska dessutom vara säkrade. Båten ska vara
ordentligt avfendrad med minst två fendrar/ sida. Båten ligger i hamnen på egen risk och
med eget ansvar. Om du är tveksam eller undrar över något, ta kontakt med
hamnkaptenen så hjälper han/hon gärna till.
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AFFÄRER OCH BENSIN/DIESEL
Det finns två livsmedelsbutiker i Skokloster; Skokloster lanthandel som ligger mellan
skolan och idrottshallen samt slottsmacken invid slottet och kyrkan. Vid slottsmacken finns
förtöjningsmöjlighet samt möjlighet att köpa bensin/diesel, för närvarande genom att bära
dunkar.

FESTER
Vi försöker att anordna en årlig gemensam kräftskiva i augusti. Knytkalas, vilket innebär
att varje medlem tar med egna kräftor samt dryck.
Det är tillåtet att arrangera egna fester i båten/klubbstugan, bara man inte stör
omgivningen. Vakterna har i första hand tillgång till klubbstugan. Prata med varandra så
att ni kommer överens.

VINTERFÖRVARING
Skokloster Sjösällskap erbjuder vinterplatser. Det är varvskaptenen som bestämmer och
anvisar var båtarna ska ligga. Som medlem får man bygga enklare ”båthus” för att skydda
sin båt, dessa måste dock rivas när båten läggs i sjön och virket plockas undan till anvisad
plats. Kontakta gärna varvskaptenen om du är osäker.
Vinterplats ingår i hamnavgiften.

SISTA SJÖSÄTTNINGSDAG SAMT UPPTAGNINGSDAG
Båtar som står på hamnplanen efter den sista maj utan giltigt skäl och/eller medgivande
från styrelsen debiteras med 100 kronor/dygn i trettio dagar. Båtar som ligger kvar i sjön
utan giltigt skäl och/eller medgivande från styrelsen efter den 30 november debiteras med
200 kronor/dygn. Efter 30 dagar har man inte längre rätt till båtplats och riskerar att bli
utesluten ur klubben.

ÖVERGIVNA BÅTAR
Om båtägaren inte kontaktar styrelsen i Skokloster Sjösällskap under löpande säsong och
om inte styrelsen kan nå båtägaren via brev eller telefon på uppgiven adress, kommer
båten att betraktas som övergiven och säljas eller skrotas.
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