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Stensjö Hamnförenings 

Trivselregler 
Gällande från 2023-01-01 

 
Medlemmarna ska, efter bästa förmåga, bistå varandra till ett angenämt och säkert sjöliv. 
Medlemmarna ska medverka till att det råder god ordning inom hamnområdet och vara aktsam om 
hamnens anläggning och utrustning. Upptäcks skador och felaktigheter ska styrelsen meddelas 
snarast. 
Medlemmarna ska också hålla sig informerad om hamnen. Vi använder Facebook, hemsidan eller 
mail för att sprida information. Därtill ska medlemmar medverka i de arbetsmöten (bomiläggning och 
bomupptagning främst) de kallas till. Uteblir man debiteras man 800 kr. 
Tänk på att Stensjö hamnförening INTE tar ansvar för båtar eller annan egendom oavsett om det 
förvaras på land eller i havet. Detta gäller även båtkärror och annan uppställningsanordning. Vi kan 
heller inte garantera att vägen ner till hamnen är farbar vintertid. 
 
 
Det åligger medlemmarna att: 

 Skriftligen meddela aktuell adress, e-post och telefon. Ev ändringar ska 
meddelas skyndsamt till styrelsens medlemsansvarig. 

 Rapportera aktuell båttyp samt längd, bredd och djupgående till hamnansvarig. 
 Meddela styrelsen om båtplatsen inte kommer att nyttjas kommande säsong, 

styrelsen disponerar den outnyttjade platsen. Båtplats får INTE hyras ut i andra 
hand. 

 
Båten ska  

 vara försedd med aktuellt årsmärke (blått - erhålls efter betalning av plats) samt 
bryggplatsnummer väl synligt från bryggan 

 vara rejält och sjömässigt förtöjd med fjädrande anordning. Ingenting får 
förvaras på bryggorna som ska hållas rena för fri passage. 

 vara försäkrad för skador som kan vållas på annan egendom och/eller person 
 framföras med en fart av högst tre knop i hamnområdet 
 när den ligger på land, vara försedd med ägarens namn och båtplatsnummer. 

Detsamma gäller båtkärra eller vagga/uppställningsanordningar. 
 innan bomupptagning eller bomisättning tas upp eller förtöjas vid brygga 8. 

Hamnansvarig ska tillfrågas först. 
 
Bilar ska 

 vara försedda med aktuellt årsmärke väl synligt. 
 framföras med stor försiktighet på Ejdervägen och dess förlängning ner till 

hamnen. Sommartid går, springer och cyklar det barn och vuxna på vägen. 
Dessutom finns fritt strövande får och hästar. 



 Parkeras på avsedd parkeringsplats; dvs på den övre parkeringsplatsen eller inne 
i hamnområdet – inte utanför hamngrinden. 

 
Uppsägning av medlemskap/båtplats 

 Uppsägning av båtplats, land/rampplats måste ske skriftligen (mail eller brev) 
till medlemsansvarig senast den 30 november för kommande år. Vid senare 
uppsägning utdebiteras ordinarie avgifter för det kommande året. 

 
Bestämmelser för inpasseringstagg 

 Tagg erhålles, efter att medlems- och platsavgifter är betalda, mot en deposition 
av 200kr. 

o Taggen är personlig och all användning registreras i en databas. 
o Taggen är kopplad till en specifik båt/kajak/SUP och dess ägare. 
o Taggen får inte lånas ut till obehöriga utan ska endast användas 

av det hushåll som medlemmen tillhör. Det är alltid medlemmen 
som är ansvarig för hur taggen används och att regler och 
anvisningar följs. 

o OM medlem önskar låna ut taggen till obehörig för t ex reparation 
av båt eller liknande ska detta anmälas till hamnansvarig innan 
utlåning sker. Namn på låntagaren, tid och syfte ska framgå av 
anmälan. Hamnansvarig äga rätt att neka att utlåning sker. 
Medlemmen är ansvarig för låntagarens handlingar i hamnen. 

 Vid ev regelbrott, som t.ex. utlånande av tagg utan tillstånd från hamnansvarig, 
eller att släppa in obehöriga eller stöld/förstörelse av utrustning så sker 
omedelbar återkallelse av tagg och ingen återbetalning av deposition sker.  

o Om passage skett i strid mot våra regler i enlighet med ovan och 
skada uppstått kommer skadeståndsanspråk inges. Ansvarig 
medlem är betalningsansvarig gentemot föreningen. 

o Bedöms medlemmen vara grovt oaktsam och inte följa 
regelverket kan denne uteslutas ur föreningen enligt stadgarnas § 
9.  

o Stensjö Hamnförening friskriver sig från allt ansvar gällande 
skada som åsamkats medlem. 

 
Hur återfår man depositionsavgiften? 

 I samband med uppsägning av medlemskap skall information om 
kontonummer, alternativt swishnummer, för återbetalning av depositionsavgift 
för taggen lämnas. Vi hanterar inte kontanter. Ges inte korrekta uppgifter innan 
kalenderåret för uppsägningen är till ända sker ingen återbetalning. 

 
Bommens funktioner 

 Taggen hålls mot kortläsaren vid in-/utpassering. 
 Bommen står i öppet läge i 1 minut för att därefter automatiskt stängas och 

låsas. Det åligger medlem att tillse att inget obehörigt fordon passerar under 
tiden. 

 Om 1 minut inte räcker för passage och bommen börja stänga, kan man på nytt 
hålla taggen mot kortläsaren varvid bommen hålls öppen ytterligare 1 minut. 
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