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BRYGG- och VARVSREGLER för Arboga Båtklubb (ABK) 
 
Antagna och godkända 2017-02-04 samt 
justerade vid 
-årsmötet den 3 februari 2018 
-årsmötet den 26 januari 2019. 

 

1. BRYGG- OCH VARVSREGLER 

1.1. ABK:s lediga bryggplatser fördelas bland medlemmarna efter ABK:s kölista. 

1.2. Medlem som har vintertäckning som kan medföra fara för person eller skada på annans 
egendom skall omedelbart åtlyda uppmaning till rättelse. Ohörsamhet medför att de 
städnings- reparations- eller rivningskostnader som åsamkats klubben skall betalas av 
medlemmen. 

1.3. Medlem som har dålig ordning på sin vinteruppläggningsplats eller på sin bryggplats 
skall omedelbart åtlyda uppmaning till rättelse. Ohörsamhet kan medföra att 
vinteruppläggningsplats respektive bryggplatsen sägs upp och att de städningskostnader 
som åsamkats klubben skall betalas av medlemmen. 

1.4. Omyndig medlem får hyra brygg- och vinteruppläggningsplats efter målsmans skriftliga 
medgivande. 

1.5. Sökande som tilldelats bryggplats stryks som sökande. Om platsen inte accepteras 
placeras den sökande sist i kölistan (förutsatt att den erbjudna platsen var tillräckligt lång 
bred och djup). 

1.6. Rätten till hamnplats som inte utnyttjas anses förverkad såvida styrelsen ej skriftligen 
meddelats. Maximalt ett år (båtsäsong) medges att platsen står outnyttjad. Platsen kan då 
komma att temporärt hyras ut den aktuella perioden av ABK ( ursprunglig innehavare 
behåller platsen). 

1.7. Uppsägning av bryggplats skall göras till Bryggansvarig eller Styrelsen senast 1/3. 

1.8. Bryggchef äger rätt att omfördela bryggplatserna vid behov. 

1.9. Medlem som önskar ändring av bryggplats ska anmäla detta till Bryggchefen eller 
Styrelsen senast 1/3. 

1.10. Privata bryggor tillåts inte inom klubbens områden. 
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1.11. Båt-, husvagn-, husbilsägare som hyr bryggplats och/eller vinteruppläggningsplats skall 
ha sin sak minst ansvarsförsäkrad under hela tiden som den befinner sig på ABK:s 
område. Kopia av giltigt försäkringsbevis skall lämnas till varvsansvarig eller 
bryggansvarig. 

1.12. Har avgift för brygg-, uppläggnings- eller parkeringsplats inte betalats inom föreskriven 
tid kan ABK säga upp rätten att utnyttja platsen inom 30 dagar. Styrelsen får bevilja 
uppskov med betalningen om det finns särskilda skäl för detta. 
Vid uppsägningstidens utgång får styrelsen uppmana båt-, husvagns-, eller husbilsägaren 
att inom den tid som styrelsen anger flytta bort båten, husvagnen, husbilen och/eller 
annan egendom med upplysning att handräckning annars kan komma att begäras hos 
Kronofogden för att på ägarens bekostnad skaffa bort föremålen från ABK:s område. 

1.13. Alla båtar bör sjösättas senast 15 augusti varje år. 
Med sjösättning menas att båten ligger i vattnet från sista sjösättningsdag till första 
torrsättningsdag. 
Båtägare som inte har möjlighet att sjösätta blir debiterad ”slipavgift sommar” efter 16 
augusti. Är det av särskilda skäl omöjligt för båtägaren att sjösätta båten kan styrelsen 
medge undantag och bevilja avgiftsbefrielse för innevarande år. Skriftlig ansökan om 
detta skall inkomma till styrelsen senast 1 augusti. 

1.14. Om utesluten medlem inte tar bort sin egendom inom två månader kan ABK begära 
handräckning hos Kronofogden för att på ägarens bekostnad avhysa egendomen. 

1.15. Egendom som inte faller in under punkt 1.10 och 1.11 tillfaller ABK utan lösen, enligt 8 
kap 22§ jordabalken. Rekommenderat brev med denna anmaning kommer att skickas till 
den för ABK senast kända adress. 
Utdrag ur jordabalken: 
22 § Har avträdande arrendator på arrendestället lämnat kvar annan honom tillhörig 
egendom än som avses i 21 §och försummar han att inom tre månader efter anmaning 
föra bort egendomen, tillfaller den jordägaren utan lösen 

1.16. Tomma båtskjul. 

1.17. Tomma platser i båtporten. 

 

2. FÖR VARVSOMRÅDET GÄLLER 

2.1. Slipen är bemannad vid annonserade sjösättnings- och upptagningstillfällen. Vid övriga 
tider kontaktas slipfunktionär eller annan behörig. 

2.2. Endast material till egen 
-båt 
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-båtvagn 
-pallning 
-båttäckning 
-husvagn/husbil 
får förvaras på ABK:s område. 

2.3. Husvagnar och husbilar får endast förvaras på avsedd plats, rad E.  
För båtporten lämnas dispens från denna regel till de försteägare som medverkade vid 
bygget. 
Vid försäljning eller överlåtelse så upphör denna dispens, detta gäller även vid 
försäljning eller överlåtelse till familjemedlemmar. 

2.4. Endast arbete på egen eller klubbmedlems båt, båtvagn, båttäckning eller husvagn/husbil 
är tillåten. 

2.5. Avgifter för båthantering, båt-, husvagns- och husbilsförvaring är: 
A) Varvsavgift vinter inklusive torr- och sjösättning. 
B) Båtlyft vid ordinarie sjö-resp torrsättningstid. 
C) Båtlyft vid ej ordinarie sjö-resp torrsättningstid. 
D) Varvsavgift sommar gäller båt som ligger på land. 
E) Uppställning av husvagn/husbil på plats reserverad för husvagn/husbil. 
Respektive avgift fastställs av årsmötet. 

2.6. Medlem som själv tar upp och/eller sjösätter båten på annan plats och därefter förvarar 
båten på varvet betalar varvsavgift. 

2.7. Medlem som överlåter åt slipgruppen att ta upp/sjösätta båten, men vill förvara båten på 
annan plats, betalar avgift för båtlyft. 

 

3. FÖR MARKERADE SERVICEBRYGGOR GÄLLER FÖLJANDE 

3.1. Bryggorna är till för medlemmars båtar som behöver plats för tillfällig reparation eller för 
lossning och lastning. 

3.2. Medlems båt som behöver ligga längre tid än 1 dag, måste kontakta bryggansvarig eller 
någon inom styrelsen. 

3.3. Båt vid servicebryggorna som sticker ut utanför bryggan och därmed hindrar tillgång till 
sjösättningsficka eller hyrd plats får inte lämnas utan tillsyn. 

3.4. Vid påfyllning av bränsle är båtägaren skyldig att se till att inget bränsle spills, varken på 
bryggan eller i vattnet. 
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4. FÖR MARKERADE GÄSTBRYGGOR GÄLLER FÖLJANDE 

4.1. Gästplats disponeras fritt av gästande båtar max 2 dygn. 

4.2. Gästplats får INTE nyttjas av ABK´s medlemmar. 

 

5. ELHANTERING 

5.1. Endast skarvsladdar och elektrisk utrustning godkända för utomhusbruk får användas. 

5.2. Fel på ABK:s elanläggning skall rapporteras till fastighetsanvarig. 

5.3. Elektriska värmeanläggningar får INTE vara påslagna i båten när den lämnas för dagen 
om inte elmätare är inkopplad och medlemmen betalar för förbrukad ström. 

5.4. Elmätare för utlåning finns, kontakta varvsansvarig för utlåning. 

5.5. Landström på varvsbryggan får endast användas vid tillfälliga arbeten eller laddning av 
batterier max 1 dygn för att alla bryggplatser ska ha samma möjlighet 

 

6. HETA ARBETEN 

6.1. De krav som gäller vid heta arbeten (svetsning, arbete med vinkelslip, varmluftspistol 
mm) finns att läsa på ABK:s hemsida (http://www.arbogabatklubb.se/) under rubriken 
SBA /Miljö. 

6.2. Ansvaret för att arbetet utförs på ett brandsäkert sätt ligger alltid på den som utför arbetet. 

7. VERKSTAD 

8. SKALSKYDD 


