
Frågor & svar om våra bryggor 

F1. Om jag har haft en båtplats många år, kan jag riskera att bli anmodad att flytta? På vilka grunder?  

S1. Ja. Situationer kan uppstå, då en omfördelning blir nödvändig för att bryggornas båtplatser ska 

kunna utnyttjas optimalt för alla medlemmar. Bryggfogden bedömer och beslutar om detta. 

F2. Det finns fler som har dubbla båtplatser. Vilken ordning gäller om en båt måste flyttas eller inte 

får plats?  

S2. Bryggfogden beslutar om tilldelning av båtplatser och hur omfördelning ska ske. Vid jämförbart 

behov får medlem med två båtplatser stå tillbaka för medlem utan båtplats. Gäller prioriteringen två 

medlemmar med varsina två båtplatser och jämförbara behov beslutar bryggfogden, eventuellt med 

hjälp av lottning. 

F3. Ska det finnas en turordningslista? Gäller även båthuset.  

S3. Bryggfogden upprättar turordningslista om/när behov av sådan uppkommer. 

F4. Båtar som dras upp på land, ska det anvisas plats eller är det fritt? 

S4. Bryggfogden anvisar plats för uppläggningsplats på land  

F5. Får man låta sin båt ligga upplagd hur länge som helst ? 

S5. Om det är uppenbart att en båt inte används längre kan bryggfogden anmoda ägaren att forsla 

bort båten, t.ex. en båt som inte varit i sjön på 3-5 år ska tas bort, allmänningarna ska bara användas 

för båtar som används. 

F6. Är det fritt fram för medlemmar att slå ner påle eller lägga ner boj?  

S6. Nej, detta kräver tillstånd från bryggfogden. När föreningen muddrade för den långa bryggan 

bestämdes att alla skulle ha en påle att förtöja i samt att de yttersta platserna skulle förtöja i boj. 

Föreningen såg till att pålar slogs ned, bojarna fick respektive ansvara för själva. 

F7.   Får förtöjningar se ut hursomhelst ? 

S7. Nej. Det är varje båtägares ansvar att ha säkra förtöjningar och stå för eventuella kostnader som 

orsakas av bristfälliga förtöjningar, såväl på bryggorna som på andra båtar. Det ingår i bryggfogdens 

uppdrag att uppmärksamma båtägare på eventuella brister. 

F8. När en båtägare lämnar sin plats, får de lämna bojen också eller ska de ta bort den ? 

S8. Bryggfogden bedömer om den ska ligga kvar eller ej. Lämnas den tar föreningen över ansvaret 

tills dess ny användare av båtplatsen finns, och som då får överta ansvaret. 

F9. Får man ladda sitt båtbatteri med ström från båthuset ? 

S9. Nej. Strömmen i båthuset är till för belysning och för elverktyg som behövs för skötsel och 

underhåll av båtarna/bryggorna. Att dra ut elkabel till sin förtöjda båt är förbjudet. 


