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Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. 
Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013
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Definitioner

  Hamnområde område som disponeras av Hille Båtklubb 
(HBK) enligt nyttjandeavtal med Gävle 
kommun

  Hamnplats båtplats sommar, vinterplats eller trailerplats 
inom hamnområdet

  Båtplats bryggplats, långsides eller med bommar, 
kajplats med boj

  Båtplatsinnehavare  medlem  som getts dispositionsrätt till viss 
båtplats genom att betala in en depositions-
avgift motsvarande båtplatsens fastställda värde
och är därmed även andelsägare

  Dispositionsrätt rätt för medlem att, med vissa undantag
utnyttja en båtplats som sin egen, utan att vara 
ägare till platsen

  Hyrplatsinnehavare  hyr, genom styrelsens försorg, båtplats i andra 
hand

  Ledig båtplats plats som båtplatsinnehavaren önskar avträda 
och återfå sin erlagda deposition

  Båtplatsvärde fastställs årligen för de platser som kan innehas 
med dispositionsrätt f.n. Platserna 1 – 111.

 
  Vinterplats numrerad båtuppläggningsplats inom hamn-

området
  Trailerplats vinterplats som sommartid kan hysa båt på 

trailer 
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Upplåtelse av båtplats
1. Båtplats i hamnområdet upplåts endast till  medlem i HBK och i mån av plats, 

till gästande båt 

2. Ledig båtplats skall i första hand erbjudas den som står i kö för byte av 
båtplats, i andra hand till medlem i kö för båtplats och andelsägare och i tredje 
hand medlem i kö för båtplats  som önskar hyra en båtplats 

3. Uppsägning av båtplats skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen 
senast 1 mars om byte av innehavare skall genomföras innevarande år

4. Båtplatsinnehavare som inte avser bruka sin båtplats under visst år skall 
senast den 1 mars anmäla detta till styrelsens båtplatsansvarige som då om 
efterfrågan finns, hyr ut platsen till medlem som saknar båtplats. Den som får 
sin plats uthyrd befrias från arbetsplikt och vaktplikt. Inbetald båtplatsavgift 
återbetalas normalt inom 3 månader 

5. Tilldelad hamnplats får ej överlåtas, uthyras eller utlånas i andra hand av 
båtplatsinnehavaren

6. Den som står i kö för båtplats kan i mån av tillgång, få hyra båtplats i andra 
hand. Anmälan ska göras på blankett som sänds ut i januari. Platserna fördelas 
efter båtstorlek och gäller en säsång.

7. Båtplats och uppläggningsplats får utnyttjas  under förutsättning att båtägaren 
följer uppsatta regler och villkor

8. Andelsägare har företräde till vinterplats

9. Båtplatsinnehavare som inte under tre på varandra följande år använt 
båtplatsen för eget bruk och egen båt och  inte ställt platsen till förfogande för 
uthyrning, kan efter styrelsens beslut fråntas sin dispositionsrätt till båtplatsen
  

10. Hyrplatsinnehavare övertar under hyrestiden båtplatsinnehavarens 
rättigheter, skyldigheter och ansvar som är förknippade med båtplatsen.

11. Båtplatser i Lillviken  är i första hand för andelsägare, i andra hand för 
medlem i båtplatskö och  i tredje hand för annan medlem. Medlem, 
tillhörande gruppen ”Gamla Hilleviksbor” har förtur till båtplats i Lillviken. 
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Andelsägare och ”Gamla Hilleviksbor” med båtplats i Lillviken betalar 
särskild båtplatsavgift. Övriga är ”Hyrplatsinnehavare i Lillviken” och 
betalar hyra och köavgift. För närvarande är innehavare av båtplats i 
Lillviken befriade från vaktplikt och arbetsplikt 

12. Sjösättningsrampen är fri att utnyttja för medlem. Övriga betalar enligt 
prislista i vaktstugan

13. Högtryckstvätten och båttrailer är fri att använda för medlem. Övriga betalar 
enligt prislista

Avgifter
1. Fastställs årligen  av årsmötet
2. Erläggs inte avgift inom föreskriven tid enligt klubbens stadgar så äger klubben 

rätt att på ägarens bekostnad undanskaffa båten och båtägarens tillhöriga 
utrustning

Det åligger båtägare 
1. att vid all båttrafik inom hamnområdet iakttaga varsamhet och  nedbringa farten

till 3 knop så att skada ej uppstår på anläggning och andra båtar 

2. att tillse att båten är säkert förtöjd och försedd med erforderligt antal fendrar 
och andra anordningar för att skada inte skall uppstå på intilliggande båt, 
brygga eller boj. Använd också alltid gummistroppar av lämplig dimension!

3. att om hamnfogde så påfordrar, flytta den egna båten till anvisad plats
 

4. att rätta sig efter vederbörliga myndigheters föreskrifter

5. att ta del av och följa gällande brand- och säkerhetsföreskrifter

6. att ha sina ägodelar inom hamnområdet ordentligt märkta
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Det åligger båtplatsinnehavare och hyrplatsinnehavare
1.  att  under året fullgöra två vaktpass inom hamnområdet enligt särskild 

vaktinstruktion

2.  att  under året deltaga under minst 6 timmar på minst en av årets 4 
obligatoriska arbetsdagar 

Det åligger alla medlemmar
1. att  noga se till att infartsbommen är nerfälld efter varje in- resp utpassering. 

Är bommen  uppfälld?  Se till att fälla ner den när du passera den!

2. att ta del av och följa hamnens ordningsföreskrifter och skyltning samt 
klubbens stadgar

3. Att  inte inom  hamnen köra bil fortare än 20 km  per tim

4. att iakttaga ordning inom hamnområdet och lägga avfall på avsedda platser

5. att väl vårda och aktsamt  begagna hamnens anläggningar och utrustningar

6. att parkera den egna bilen på plats avsedd för parkering. Tillfällig parkering på 
annan plats tillåts för i- och urlastning under förutsättning att ägaren har uppsikt
på sin bil

Förbud
Det är förbjudet

1. att utan styrelsens särskilda medgivande förtöja båt vid allmänna delar av 
kajen  och  sedan lämna båt utan tillsyn

2. att förvara och lagra annan materiel inom hamnen än vad utrymmena är 
avsedda för 
  

3. att okynnesköra med båt, bil eller moped inom eller i anslutning till 
hamnområdet.
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4. att utan medgivande lämna båt, båtvagn eller vagga på plats som hindrar och 
försvårar trafiken i hamnen

5. att utan medgivande uppföra byggnad, trappa, lejdare o dylikt inom 
hamnområdet

6. att elda på annan plats än i grillhuset med undantag för arbetsdag då styrelsen 
kan bevilja eldning och utser då eldvakt 

7.  att ha båten infrusen över vintern i hamnen.
8. att lämna kvar annat avfall än hushållssopor hamnområdet. Båtägare tar själv 

sina andra sopor till miljöstation 
9. att medföra hund i vaktstuga, toaletter  och kontor
10. att använda klubbens båttrailer utanför hamnområdet utan hamnfogdes 

medgivande

Ansvar
1. Båt som finns i hamnen ligger där helt på båtägarens ansvar.

 
2. Det åligger båtägaren att hålla båten erforderligt försäkrad 

3. I samband med medlemsansökan eller medlemsuppdatering skall båtens data 
och försäkringsbolag uppges anmälas till klubbens registeransvarige

4. Klubben ansvarar för förtöjningsanordningar i brygga, boj, bojkätting och 
bojsten. Det är båtägarens skyldighet att omgående anmäla skador eller brister i 
utrustningen som upptäcks.

5. Båtägaren/medlem ansvarar för att vederbörandes gäster följer hamnens regler 
och ordningsföreskrifter.

6. Hamnplats gäller endast för uppgiven båt och ägare. Båtbyte eller ändrade 
ägarförhållanden skall omgående anmälas till styrelsen. 

7. Medlem som har nyckel och använder klubbens utrymmen ansvarar också för 
att de blir stängda och låsta


