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Hamnreglementet omfattar vanligt förekommande frågor och gemensamma ordnings-, säkerhets- 

och trivselfrågor.  

  

Falsterbokanalens Båtklubb benämns härefter med FBK.  

  

Båtägare ska vara behjälplig med att hålla snyggt, visa hänsyn och medverka till att hålla ordning 

inom småbåtshamnen och på landplatser. Varje båtägare och medlem ska ta vederbörlig 

miljöhänsyn.  

  

Hamnplatsinnehavare som bryter mot hamnreglemente, kan förlora rätten till hamnplats.   

  

 

Ansvarsfrågor  

Båtägaren är ansvarig för de skador som han/hon orsakar.  

  

Medlemmarnas och gästers båtar ska vara ansvarsförsäkrade såväl i vattnet som på land, och 

försäkrade beträffande, brand, lyft och sliptagning.  

  

Båtägaren är skyldig att se till att båten har tillräcklig tillsyn och bör också hjälpa kringliggande 

båtar med viss tillsyn.  

En till synes ”övergiven” båt – kan styrelsen säga upp platsen, efter noggrann undersökning av 

anledning! 

 

Hamnkontoret  

Hamnkontoret är beläget vid klubbhuset och är öppet de tider som anges på hamnkontoret och 

FBK:s hemsida.  

 

  

Hamnvärd  

Hamnvärdar visar såväl medlemmar som gäster tillrätta i hamnen, lämnar praktiska upplysningar, 

övervakar ordning och säkerhet i hamnen, informerar om avgifter och rutiner för gästande båtar 

samt utför i övrigt åligganden enligt anvisningar från FBK:s styrelse.   

  

Alla som vistas i hamnen är skyldiga att följa hamnvärdens anvisningar.  

 

  

Klubbtjänst  

Alla medlemmar som disponerar hamnplats ska delta i de arbetsdagar som arrangeras av FBK eller 

utföra arbete i annan form efter särskild överenskommelse med styrelsen, såsom hamn- eller 

bryggvärd, styrelsearbete eller annat (klubbtjänst).  
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Det ankommer på var och en att hålla sig informerad om tidpunkt för dessa arbetsdagar. Anmälan 

sker på listor i klubbhuset, per e-post eller telefon senast 14 dagar före varje klubbtjänstdag. 

Anmälan är bindande.  

  

Avgift utgår för den som inte fullgör klubbtjänst enligt FBK:s regler. Underlåtenhet att utföra 

klubbtjänst eller betala avgift för klubbtjänst medför uppsägning av hamnplatsen.  

 

  

Klubbhuset  

Klubbhuset är det samlande stället för klubbmedlemmarna och gästande besättningar. Där finns 

hamnvärdsrummet och är även platsen för klubbmöten, temakvällar, utbildningar mm.   

  

Klubbhuset kan även hyras av klubbmedlemmar för fester o dyl. i mån av ledighet, dock inte under 

tiden 1 Juni-15 Augusti. 

Man måste ha varit medlem i minst 1 år för att kunna hyra klubblokalen med medlemsrabatt. 

  

Den som utnyttjar klubbhuset är skyldig att se till att anslagna skötselföreskrifter följs och att 

klubbhuset låses.  

  

Kostnaden för att hyra klubbhuset fastställs av höstmötet.  

 

  

Klubbnycklar  

FBK disponerar ett speciellt nyckelsystem med nycklar avsedda för vissa ändamål såsom klubbhus, 

mastkran etc.  

  

Nyckelansvarig tillhandahåller nyckelregistret och klubbmedlemmar kan erhålla nycklar 

för vissa ändamål mot en depositionsavgift, vilken bestäms av styrelsen.  

 

  

Hamnplatser     

Båtägare som vill ha stadigvarande hamnplats i FBK:s  hamnanläggningar ska vara medlem i FBK, 

fakturan för båtplats ska vara betald.   

  

Hamnplatser fördelas av styrelsen.  

  

Hamnplatsen i sjön disponeras under tiden 1 april - 31 oktober och gäller endast för - på fakturan 

angiven båtplats – där alla uppgifter framgår.  ”Avtalet” gäller först den dag fakturan är betald och 

därmed godkänd. Styrelsen eller den styrelsen utser kan bevilja tillfälligt undantag. Nyttjas annan 

plats än angiven debiteras medlemmen gästplatsavgift för nyttjandet. 
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Båt skall från bryggan på lätt skönjbar plats föra årets märklapp som erhålls av hamnkontoret om 

inte annat överenskommits med hamnkaptenen. Båt utan sådant märke kan debiteras 

gästplatsavgift.  

  

Önskas hamnplats under vinterhalvåret 1 november – 31mars ska detta anmälas till hamnkontoret 

Senast 15 augusti varefter överenskommelse träffas med styrelsen eller hamnkaptenen genom 

särskilt avtal. Kvarliggande vid brygga på av FBK anvisad plats sker helt på egen risk och 

båtägaren kan ej heller påräkna någon som helst service från FBK såsom snöröjning, 

halkbekämpning, isbrytning mm.  

 

FBK ansvarar ej heller för förtöjning eller exempelvis skador vid isbrytning eller dylikt  

  

FBK har två hamnplatsköer. En för de som önskar hamnplats utan att redan ha hamnplats och en 

för önskan om byte av hamnplats. Begäran om byte av hamnplats ska anmälas till hamnkontoret. 

Byten inom hamnen går alltid före den förstnämnda kölistan  

  

Hamnplatsen är personlig och får inte hyras ut i andra hand eller överlåtas (säljas, bytas, eller 

lånas ut). Hamnplatsen gäller endast den i hamnplatsavtalet angivna båten (se också byte av båt 

nedan). Därest båt ägs av flera delägare skall hamnplatsinnehavaren vara fysisk person,  äga 

minst 1/3 av båten och personligen ansvara för alla förpliktelser gentemot FBK.  

  

Den som inte avser utnyttja sin hamnplats till någon del under tiden 1 april - 31 oktober  ska 

anmäla detta till hamnkontoret före 1 mars, varvid hamnplatsavgiften reduceras med 50%. Rätten 

att behålla en ej utnyttjad hamnplats gäller en säsong. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen 

bevilja dispens från denna regel under ytterligare en säsong.  

Om synnerliga skäl föreligger (t.ex. sjukdom eller långsegling) kan styrelsen bevilja ytterligare 

dispens efter årlig prövning.  

Disponeras inte platsen äger FBK rätt att utnyttja den.  

  

Speciella gästplatser finns tillgängliga på utsidan av flytbryggorna. Gästplats insidorna 

flytbryggorna samt innanför flytbryggorna markeras med grön flaggning av för stunden lediga 

kontrakterade platser. Båtägare som lämnar sin plats längre än för dagen skall grönmarkera denna 

och informera hamnkontoret, så att platsen kan utnyttjas som gästplats. Gästplatsavgiften tillfaller 

FBK.   

  

Båt byte, adressändring eller annan förändring ska omedelbart meddelas till hamnkontoret, så att 

registeruppgifter mm. kan korrigeras. Vid byte av båt ska nytt ”avtal tecknas för den aktuella 

hamnplatsen under förutsättning att styrelsen finner den lämpad för den nya båten. Om så inte är 

fallet erhåller båtägaren förtur till annan lämplig plats.  

   

Båt får inte disponera utrustningskajen under längre tid. max 4 tim. eller enligt överenskommelse 

med hamnkapten  

  

Bryggor, bojar, stolpar tillhör FBK.  
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Medlem som inte betalar medlems- och hamnplatsavgift och/eller andra avgifter inom föreskriven 

tid, förverkar rätten till hamnplats. Detsamma gäller medlem som i övrigt inte fullgör sina 

åligganden gentemot FBK enligt gällande stadgar och detta reglemente.  

 

  

Förtöjning  

Båtägaren är skyldig att se till att båten har sådana förtöjningsanordningar och är så väl avfendrad  

att skador på andra båtar, bryggor etc. undvikes, även vid svåra väderförhållanden. 

  

Ägare till båt med mast skall tillse att riggen är så tyst som möjligt.  

 

 

Landplatser   

Båtägare som vill ha landplats vid Falsterbokanalen skall vara medlem i FBK. Landplatser fördelas 

årligen av styrelsen. 

Medlem i FBK med plats i hamn har förtur till landplats under förutsättning att skriftlig ansökan 

gjorts till hamnkontoret före 15:e augusti Det finns möjlighet för båtägare i närområdet (andra 

båtklubbar) att utnyttja eventuell ledig landplats mot fastställd ersättning!  

  

På landsplatsen ska avståndet mellan båtarna vara minst en (1) meter om inte annat föreskrivs av 

myndighet.  

  

Omedelbart efter sjösättning ska båtägaren noggrant rengöra landplatsen. Pallningsvirke, stegar 

etc. ska läggas på vaggan resp. trailern och om så beslutas av styrelsen flyttas till anvisad plats.  

Färgpytsar penslar trasor etc. skall båtägaren forsla bort. Båtägare som underlåter detta kan 

debiteras FBK: S kostnader för städning.  

  

Stegar skall vara fastlåsta.  

  

Gasolflaskor får ej förvaras i båtar på landplats.  

  

Båtar och därtill hörande utrustning som inte kan identifieras forslas bort och skrotas.   

  

Landplats på östra sidan disponeras 15 september till 31 maj  och på västra sidan 1 oktober till 30 

april.  

 

  

Upptagning, sjösättning  

FBK ansvarar inte för upptagning eller sjösättning och friskriver sig för allt ansvar i samband 

därmed, men bistår medlemmarna med kontakt/tidsbokning med entreprenörer mm. vid de av 

styrelsen utlysta dagarna för upptagning/sjösättning enl. nedan.  
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Vid upptagning råder skyldighet att följa de direktiv i form av båtarnas placering mm. som 

meddelas av styrelsen eller dess representant vid upptagningen. Båtar som placeras på ej anvisad 

plats flyttas på ägarens bekostnad och ansvar. FBK, dess styrelse eller styrelsens representant åtar 

sig inget skadeståndsrättsligt ansvar för sjö eller torrsättning.  

   

Vaggor, bockar och täckning av båt  

Vaggor och bockar ska vara utförda så att upptagning och sjösättning kan ske snabbt och ge en 

stabil och säker vinterförvaring. Vaggor, bockar och trailers ska årligen vara försedd med märkning 

som gör att ägaren kan identifieras. Saknas sådan märkning flyttas utrustningen på ägarens risk 

och bekostnad.  

   

Båtägare får inte uppföra byggnad av vad slag det vara må inom området utan styrelsens 

medgivande och får aldrig vara av permanent utförande.  

  

Presenning ska vara i diskret färg.  

  

Vaggor, bockar och trailers kan av någon anledning behöva flyttas. Om ägaren efter uppmaning 

inte flyttar utrustningen inom föreskriven tid sker det genom styrelsens försorg på ägarens 

bekostnad. Om flyttning av tidsskäl måste ske utan uppmaning till ägaren äger styrelsen rätt att på 

FBK:s bekostnad verkställa flyttningen.  

 

  

Mastkran, mastförvaring  

Mastkran (max 250 kg) får användas av FBK:s medlemmar och gäster på egen risk.  

  

Användare av mastkran ska följa styrelsens regler om nyttjande och säkerhet.   

  

Mastskjulen får inte användas för något annat ändamål än förvaring av riggar till båtar med 

tilldelad landplats under tiden 2 veckor före första  

upptagningstillfället till 2 veckor efter sista sjösättningstillfället om inte annat överenskommits med 

hamnkaptenen. Mastskjulsavgift utgår med belopp som fastställs av höstmötet.  

  

Spridare och dyl. skall demonteras före det att mast läggs in i mastförvaringen.  

  

Allt som förvaras i mastförvaringen ska vara tydligt märkt med ägarens namn och telefonnummer. 

Ingenting får sticka utanför konsolernas bredd.  

  

Mast, bom etc. får inte ligga kvar utanför mastskjulen mer än 7 dagar efter upptagningen. Mast 

mm som ligger kvar längre kommer att betraktas som hittegods.  

  

FBK ansvarar ej för riggar förvarade i mastskjulet och mastställningen. 
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Slip  

Slipen på östra sidan får disponeras på egen risk.  

  

Bilar och trailers ska placeras på angiven plats.  

 

  

Ordning på slip och bryggorna  

Förtöjningstampar, fjädrar, kättingar, fånglinor etc skall tas bort senast 2 veckor efter 

upptagningen.  

  

Slip och bryggor får inte användas som upplagsplats för jollar, material o dyl.  

 

  

Jolleramper   

Jolleramper får användas endast för sjösättning av jollar.  

  

Jolleramper får inte användas som upplagsplats för jollar, material o dyl.  

 

  

Landplats för jollar  

Jollar får endast läggas upp på av FBK:s styrelse angiven plats och skall vara märkta med giltig 

dekal.  

 

  

Båtar  

FBK äger ett antal båtar. Dessa båtar får endast användas för hamnens drift och i FBK:s löpande 

verksamhet och av styrelsen utsedda personer.  

  

Oaktat ovanstående kan givetvis båtarna i nödläge nyttjas av envar.   

  

FBK äger också ett antal jollar som får nyttjas på villkor som styrelsen anger.  

 

  

Förbud mot ankring, fiske och badning  

Ankring får inte ske i hamnen. Sjökablar och vattenledningar går under och utanför bryggorna.  

  

Fiske får inte förekomma inom hamnområdet.  

  

Badning är förbjuden inom hamnområdet.  
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El  

Endast författningsenlig utrustning får anslutas till FBK:s uttag.  

  

El får inte användas till värmare, avfuktningsaggregat eller dyl. då båten är obemannad.  

  

El under vintertid, för annat ändamål än underhållsladdning av batterier, kan tillhandahållas enl.  

separat avtal.  

 

  

Sopor mm   

Se till att det alltid råder god ordning och att du alltid håller snyggt omkring dig.  

  

I hamnen vid Nordvästra pirarmens början finns miljöstation för avfall från fritidsbåtar och husbilar.  

  

Sopor för återvinning lämnas vid återvinningsstationen.  

 

 

Toatömning  

Båttoaletter får under inga omständigheter tömmas i hamnen. På kustbevakningskajen finns 

utrustning för tömning av fritidsbåtars septiktankar. Denna är ansluten till kommunens 

avloppssystem och får inte användas till annat ändamål än att tömma fritidsbåtarnas septiktankar.  

 

  

Farligt avfall  

Farligt avfall som har samband med båten t.ex. oljefilter, annat oljehaltigt avfall mm. Ska tas om 

hand av båtägaren och bortforslas från FBK:s område till godkänd mottagningsstation.   

 

  

Fordonstrafik  

Motorfordon ska framföras med stor försiktighet och med max 20 km/tim inom FBK:s  område 

Motorfordon får ej framföras på bryggor och pirar.  

 

  

Transportkärror  

Ett antal transportkärror avsedda för transport av utrustning till fritidsbåtarna finns tillgängliga.  

Kärrorna får nyttjas av alla som har hamnplats eller gästar hamnen. De ska omedelbart efter 

användandet ställas tillbaka och får under inga omständigheter lämnas kvar på bryggor och pirar.  
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Brandförebyggande åtgärder   

Öppen eld och grillning får ej förekomma inom hamnområdet förutom vid särskilt anordnad 

grillplats vid klubbhuset. Raketer och fyrverkeripjäser får aldrig avfyras inom området utan tillstånd 

från styrelsen. Bunkring av drivmedel får endast ske vid bunkringsstation och utrustningskaj.  

  

 

Säkerhet  

Alla som uppehåller sig inom hamnens område är skyldiga att informera sig om och följa av 

styrelsen fastställda ordnings- och säkerhetsföreskrifter.  


