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HAMNORDNING  
För  

SLADAKLUBBENS HAMNFÖRENING  

  

1. Allmänt  

Hamnområdet, här benämnt Slada-Klubben, utgörs av halvön Norrklubben som sträcker sig från 
gränsen mot Slada 6:1 i norr (vid sjösättningsrampen och parkeringsplatsen) och vidare söderut med 
havet som begränsningslinje. Markområdet arrenderas av Hamnföreningen.  

Markområdet på Slada-Klubben, öster om vägen, är ett rekreationsområde för hamnens besökare och 
får ej inhägnas eller bebyggas.  

Gistvallarna som använts av fiskarna vid respektive sjöbod skall även i fortsättningen betraktas som 
gistvallar och om framtida behov föreligger kunna användas för fiskets räkning.  

På gistvallarna är all form av camping förbjuden.  

 

2. Hamnkapten  

Hamnkapten är den eller de personer som styrelsen utser till administratör av ärenden som rör kö till 
bryggplats, kontroll av hamnområdet och kontaktperson i ärenden rörande Hamnföreningens område.  

 

3. Hamn och bryggor  

I hamnen skall iakttas varsamhet och farten, maximalt 5 knop, anpassas så att svall, obehag eller skador 
inte uppkommer. Rundåkning med motordrivna flytetyg inom hamnområdet kan utgöra en 
sjösäkerhetsrisk, risk för badande och dessutom förorsaka svall och obehag för andra och skall därför 
undvikas.  

Båtägare som ansökt om bryggplats tilldelas plats efter turordning, grundat på i vilken ordning ansökan 
inkommit samt om det finns en bryggplats avpassad till båtens längd, bredd och djupgående.  
Fördelningen av bryggplatser sker genom styrelsens försorg eller av den som styrelsen utser att utföra 
denna arbetsuppgift. För detta skall upprättas ett kösystem för varje brygga. När plats av någon 
anledning blir tillgänglig på någon av bryggorna skall den som står först i kön på aktuell brygga 
erbjudas plats och skall denne då senast inom 2 veckor meddela hamnkaptenen om platsen önskas. Om 
personen i fråga tackar ”Nej” eller underlåter att ge svar flyttas denne ned ett steg på kölistan. Om 
personen tackar ”Nej” 2 gånger till erbjuden plats flyttas denne ned till sista plats på kölistan. 

Bryggplats kan endast tilldelas den som är medlem i Slada-Klubbens Hamnförening.  
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4. Regler för bryggplatsen. Uthyrning i andra hand.   
Bryggplatsen är personlig och får inte överlåtas. Bryggplatsen får inte upplåtas i andra hand utan 
Styrelsens eller Hamnkaptenens tillstånd. Tillstånd till upplåtelse i andra hand kan, efter ansökan, 
lämnas för begränsad tid. Tillstånd lämnas i första hand för upplåtelse till personer i turordning enligt 
kölista till bryggplats. Medlem som vill upplåta sin bryggplats i andra  hand skall anmäla detta till 
Hamnkapten eller Styrelsen som då kan anvisa personer som står i kö. Bryggplatsinnehavaren 
ansvarar för att andrahandshyresgästen informeras om gällande regler enligt Hamnordningen samt att 
tilldelat bevakningspass genomförs. 
Bryggplatsinnehavaren får ej ta ut mer av andrahandshyresgästen än han själv betalar till 
Hamnföreningen. Andrahandsupplåtelse får ske endast för en säsong. Styrelsen kan dock, om 
särskilda skäl föreligger, medge ytterligare en säsong 
Båtägare, som byter båt eller önskar byta bryggplats skall meddela styrelsen eller hamnkaptenen detta.  

Båtägare är skyldig att byta bryggplats om styrelsen så kräver.  
Båtplats kan övergå genom bodelning efter upplösning av äktenskap  eller arvskifte till annan.  Dock 
ej genom gåva. 
  

5. Båtägarens ansvar och skyldigheter  

Medlem i föreningen, som antingen disponerar bryggplats eller äger båthus i hamnen, är enligt 
föreningens stadgar skyldig att följa, förutom hamnordningen, även meddelade särskilda föreskrifter 
eller anvisningar för hamnens land och vattenområden. Detsamma gäller den, som med medlems 
medgivande använder bryggplats eller båthus. Hamnkaptenen har alltid styrelsens mandat att ingripa 
och rapportera till styrelsen.   

  

6. Avgifter och betalningsrutiner  
I enlighet med Hamnföreningens stadgar skall medlem betala de avgifter som fastställs av årsmötet 
senast på förfallodagen. Om inte avgiften är betald vid förfallodagen skickas en påminnelse med en 
tillkommande avgift på 60 kronor. Betalas inte hamnavgiften inklusive påminnelseavgiften inom 14 
dagar efter påminnelsen förloras hamnplatsen och den omfördelas till den medlem som står näst i kön.  
  

7. Försäkring  
Båtägare som tilldelats båtplats skall hålla båten försäkrad.  

Båtägare bör så snart möjligt anmäla inträffad skadegörelse, inbrott och stöld inom hamnområdet till 
styrelsen.  

  

8. Adressuppgifter  

Det ankommer på medlem att förse föreningsstyrelsen med riktiga och aktuella adressuppgifter.  
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9. Miljö  

Alla typer av utsläpp som kan skada miljön är förbjudna. Gällande lagar och givna anvisningar rörande 
omhändertagande av avfall skall följas.  
  

10. Medlemsarbete och bevakning  

Varje medlem, som tilldelats bryggplats eller innehar båthus kan kallas till olika arbetsuppgifter 
rörande dess verksamhet när så erfordras.   

Under båtsäsongen, mellan bestämda datum, bevakas hamnområdet nattetid av  
föreningsmedlemmarna enligt särskilt schema. Deltagande i nattbevakningen är obligatoriskt för alla 
medlemmar. Medlem som inte kan genomföra båtbevakningen skall själv utse en ersättare.  

  

11. Gästande båtar  
Denna hamnförordning gäller i tillämpliga delar även för gästande båtar i hamnen.  

Gästande båtar ska tas om hand vänligt och hjälpsamt samt anmodas att ta del av bestämmelserna för 
hamnen som gäller för dem.  

Gästande båtar erlägger av styrelsen fastställd hamnavgift.   

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Revisionshistorik 
Styrelsen för Sladaklubbens Hamnförening har vid styrelsemöte den 10 oktober 2018 antagit denna 
hamnordning samt vid styrelsemöte den 31 juli 2021 antagit ändring i punkten 4 ang rätten att genom 
bodelning eller arvskifte överta båtplats , vid styrelsemöte den 10 oktober 2021 i punkten 3 ang kölista 
vid ansökan om bryggplats, vid styrelsemöte den 22 januari 2022 i punkten 7 att båtägare skall hålla 
båten försäkrad samt vid styrelsemöte den 8 maj 2022 nya, förtydligande, regler om uthyrning i andra 
hand.  


