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REGLER FÖR HAMNOMRÅDET
 Hamnen vid Svedudden är en småbåtshamn och storleken på båtar som får förtöjas där är
därmed begränsad. Båtar med vikt över 5 ton kan ej beredas plats.
 Endast fastighetsägare som är medlem i Sveduddens samfällighetsförening har möjlighet att hyra
båtplats.
 Båtplats tilldelas fastighetsägare av föreningens styrelse efter önskemål och eventuell kötid. Ingen
båtplats ”tillhör” någon fastighet.
 Tilldelad båtplats får utnyttjas under tiden 1 april – 31 oktober. Under övrig tid ska inga båtar vara
förtöjda vid bryggorna.
 Besöksplatser på utsidan av A-bryggan får nyttjas under tiden 1 april – 30 september. Bryggan har
vid ett flertal tillfällen skadats av båtar under höstens stormar.
 Båtar ska förtöjas på ett säkert sätt enligt de riktlinjer som finns anslagna vid klubbhuset.
 Besökare som förtöjer vid bryggorna ska kontakta Hamnkapten, Fredrik Zetterblad, via sms till
070-609 87 98 och informera om namn och vilken fastighetsägare man besöker.
 Segelbåtar placeras ej på bryggplatser bredvid varandra för att förhindra att masterna slår mot
varandra vid svall.
 Avgifter för båtplatser fastställs vid föreningens Årsstämma.
 Roddbåtar och liknande småbåtar får vintertid läggas utanför avgränsat område (vändplanen) på
stranden. Båtar på land ska vara märkta med fastighetsbeteckning.
 För mindre segeljollar finns uppläggningsramp.
 Större båtar, som kräver vagn, får ej förvaras i hamnområdet.
 Sopor och annat skräp får ej lämnas vid stranden eller klubbhuset där det inte finns någon
sophämtning.
 Tampar, låskedjor mm får inte ligga på bryggan så att de är ett hinder eller en risk för dem som
rör sig på bryggan.
 Båtfärd i och kring hamnområdet ska ske med låg hastighet för att undvika svall och skador på
bommar och förtöjda båtar.
 Inom styrelsen finns en hamnsektion dit man kan vända sig om man är i behov av båtplats eller
upptäcker skador/problem i hamnen.
 Föreningen har 60 båtplatser av varierande storlek.
 Parkering av bilar och andra större fordon får ej ske i hamnområdet eller utanför infartskedjan till
området.
 Elen i klubbhuset får ej nyttjas för båtvård eller andra aktiviteter som ej är relaterade till vistelse i
klubbhuset.
 Inget annat än löstagbart förtöjningsmaterial får monteras på bommarna.
 Det är ej tillåtet att göra hål i brygga eller bryggkant.
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