
TRANEBERGS SEGELSÄLLSKAP 
 
HAMN- OCH VARVSREGLEMENTE 
 
ALLMÄNT 

 För båt som ska ligga i hamnen eller på varvet skall båtplatsavtal tecknas. 
 
HAMNEN 
 
ANSÖKAN OM HAMNPLATS 

 Medlem eller inträdessökande som önskar hamnplats vid TSS skall göra 
ansökan därom hos hamnkaptenen eller kassören. 
Adress och telefon till dessa finns uppsatta i klubbhuset. 

 Hamnplats tilldelas den sökande i mån av tillgång efter hamnkaptenens 
anvisning.  

 När hamnkaptenen så finner nödvändigt kan tilldelad plats utbytas mot annan.  

 Lista på tilldelade hamnplatser anslås i klubbhuset innan sommarsäsongen 
börjar.  

 Hamnplats får ej överlåtas och ej heller utlånas. 
 
HAMNPLATS VINTERTID 

 Alla båtar skall vara upptagna ur sjön senast den 31 oktober.  
Skall båt kvarligga i sjön under vintern skall avtal därom träffas med 
hamnkaptenen. 
 

GRINDEN 

 Nyckel till grinden tillhandahålles av styrelsemedlem mot fastställd 
depositionsavgift.   
 

FÖRTÖJNINGAR 

 Alla förtöjningar skall godkännas av styrelsemedlem och vid brister skall 
dessa rättas till efter vederbörandes anvisningar. 

 Bryggförtöjningen skall vara dubbel och försedd med fjädrar. 

 Även akterförtöjningen skall vara dubbel och vid Y-bom vara försedd med 
fjädrande anordning (företrädesvis av gummimaterial). 

 Alla vid bryggan förtöjda båtar skall vara väl avfendrade. 

 Efter sommarsäsongens avslutande skall förtöjningsmateriel avlägsnas  
från brygga och Y-bom. 

 Det åligger medlem att tillse att lina mellan boj och sten är i gott skick. 
Vid förslitning kan medlem genom hamnkaptenens försorg uthämta ny lina. 

 Det åligger också medlem att kontrollera förtöjningsringar på bryggan och genom 
båtklubbens försorg åtgärda dessa om farligt slitage anses föreligga. 

 Det åligger också medlem att kontrollera Y-bommarnas infästning i bryggan och 
tillika flottörernas skick och infästning till Y-bommen. Upptäcker medlem 
förslitningar eller annat som påverkar Y-bommens funktion ska hamnkaptenen 
eller annan styrelsemedlem meddelas. 
 

 Styrelse- och hamnfunktionärer äger rätt att gå ombord på inom hamnen förtöjda 
båtar för att tillse förtöjningar eller annat som kan förorsaka skada på annans 
egendom. 

 



 Har båtägare förtöjt sin båt på sådant sätt att det föreligger risk för skador på 
dennes eller annans båt/båtar eller på bryggor äger styrelse- och/eller 
hamnfunktionär rätt att på båtägarens bekostnad flytta båten till annan plats som 
vid tillfället befinnes lämplig. 

 
FÖRSÄKRING  

 Alla i hamnen liggande båtar skall vara försäkrade för brand, sjörisk och ansvar. 
 

ELSTRÖM  

 Elström får ej användas för uppvärmningsändamål. Endast godkänd 
ledningsmaterial får användas. Om extra strömkrävande arbeten skall utföras 
skall detta meddelas hamnkaptenen. 

 Kontakter ska dras ur elstolpen när du inte är på varvet eller i hamnen. Måste du 
ändå ha elström när du inte är närvarande ska en märklapp hängas på sladden 
där anledningen anges till att du måste ha elström inkopplad. 

 

ÖVRIGT 

 Material eller jollar får ej placeras på bryggorna annat än vid lastning 
och lossning. 

 Cykling är ej tillåtet på bryggorna. 

 Klubbens vagnar får ej lämnas kvar på bryggorna. 

 Hamnliggare uppmanas att inte i onödan köra på tomgång, rusa motorn eller 
uppträda störande för omgivningen. 

 För upprätthållande av ordningen är båtägare och dess besättning skyldiga 
att följa hamnkaptenens anvisningar.  

 Bojekan skall efter användande förtöjas på anvisad plats. 

 Har medlem orsakat skada eller upptäcker skada eller farlig förslitning på 
klubben tillhörigt materiel såsom bryggor,Y-bommar, bojar etc. skall hamnkapten 
eller annan styrelsemedlem snarast meddelas. 

 Påträffas föremål/materiel i hamnen vars ägare ej är känd eller vars ägare ej kan 
identifieras äger klubben rätt att flytta/bortfrakta föremålen tidigast 14 dagar efter 
påträffandet. 

 Hamnkaptenen eller kassören skall omgående underrättas om försäljning eller 
byte av båt. 
 

AVGIFTER  
För samtliga medlemmar gäller att alla avgifter skall vara inbetalda senast det datum 
som anges i faktura eller på inbetalningskort.



 
VARVET 
 
ANSÖKAN OM VARVSPLATS 

 Ansökan om varvsplats görs hos kassören eller varvschefen. 
Fördelning sker efter turordning. 

 Båtägare som ligger på varvet är skyldiga att följa varvschefens anvisningar. 
 
VARVSGRINDEN 

 Nyckel till grinden tillhandahålles av styrelsemedlem mot fastställd 
depositionsavgift. 
 

FÖRSÄKRING  

 Alla på varvet liggande båtar skall vara försäkrade för brand, uppläggningsskada 
och ansvar. 

 
SJÖSÄTTNING  

 Anmälan till sjösättningsdag görs på listor uppsatta i klubbhuset. 
Turordning vid sjösättning bestäms av varvschef i samråd med båtägare. 

 Båtägaren skall möta upp vid fastställd tid sjösättningsdagen 
samt deltaga i arbetet tills samtliga båtar är sjösatta. 

 Båtägaren skall visa upp giltigt försäkringsbesked på båten innan sjösättning 
påbörjas. 

 Alla båtar skall vara sjösättningsklara i god tid före utsatt sjösättningsdag. 

 Sjösättning äger rum sista helgen i april samt under maj månad med tre 
fasta sjösättningsdagar.  

 Om någon båt skall kvarligga på varvet efter denna tid skall avtal träffas i god tid 
(helst innan upptagningen på hösten) därom med varvschefen.  

 Båt som ska ligga kvar på varvet under sommarsäsongen kan behöva flyttas. 

 Båtar som är i vägen vid sjösättningen har varvschefen rätt att flytta. 
Avgift härför belastas båtägaren. 

 I god tid före sjösättningen skall täckning vara borttagen samt båtplats städad 
och rensad från ogräs. 

 Båtvagga skall vara försedd med ägarens namn,telefonnummer och markerad i 
vilken ände fören skall ligga. 

 Efter avslutad sjösättning skall vagga, täckmaterial etc uppläggas på anvisad 
plats. Täckmateriel, bockar etc. skall i möjligaste mån märkas med ägarens 
namn. 

 Påträffas föremål/materiel på varvet vars ägare ej är känd eller vars ägare ej kan 
identifieras betraktas föremålen/materielen som övergiven och klubben äger 
därmed rätt att flytta eller bortfrakta föremålen.  

 Innan bortfraktning sker skall anslag fästas vid aktuellt föremål/ materiel där 
ägaren uppmanas att ta kontakt med varvschef eller någon i styrelsen inom 30 
dagar från anslagets uppsättande. Har ingen kontakt tagits under dessa 30 dagar 
äger klubben rätt att bortfrakta föremålen/materielen. 
Anslag skall även uppsättas i klubbhuset och på klubbens hemsida. 

 Du får ligga kvar i hamnen en vecka efter sjösättning. Sen måste du flytta på dig 
Du kan få ligga kvar längre efter godkännande av hamnkaptenen mot en 
fastställd avgift per vecka. 

 Allmän städning av varvet utföres kollektivt efter sista sjösättningsdagen. 
Dag och tid för städning bestäms av styrelsen. 
 



 
UPPTAGNING  

 Anmälan till upptagning görs på listor uppsatta i klubbhuset. 

 Turordning vid upptagning bestäms av varvschef i samråd med båtägare. 

 Båtägaren skall möta upp vid fastställd tid på upptagningsdagen samt deltaga i 
arbetet tills samtliga båtar kommit upp.   

 Båtägaren skall visa upp giltigt försäkringsbesked på båten innan upptagning 
påbörjas. 

 Innan upptagning påbörjas skall vagga, pallning etc vara på plats och i gott skick. 
Vid tveksamhet om materielens skick kontakta någon i styrelsen. 
Om materielen befinns vara i undermåligt skick uppskjutes upptagningen av 
båten tills materielen är åtgärdad. 

 Du får ligga vid varvets bryggor högst en vecka före avtalad upptagningsdag.  
Du kan få komma tidigare efter godkännande av hamnkaptenen mot fastställd 
avgift per vecka. 

 Upptagning äger rum med början i september och fortsätter under oktober 
månad med sammanlagt 8 upptagningsdagar. 

 Under uppläggningstiden skall varje båtplats hållas städad. Skräp får endast 
läggas i container. 
 

MASTSKJULET 

 Endast master och bommar får förvaras i mastskjulet. Löpande och stående rigg 
samt spridare m.m. skall bortmonteras innan masten läggs in i mastskjulet. 

 Endast båtens ordinarie mast(er) och bommar får förvaras i mastskjulet. Reserv 
och ”extra”master/bommar får ej förvaras i mastskjulet. 

 Mast och bom skall vara märkta med ägarens namn och telefonnummer. 

 Bommar placeras om möjligt på bjälkarna under taket. 

 Ingen målning av master och bommar får ske i mastskjulet. 
 

ELSTRÖM 

 Elström får ej användas för uppvärmningsändamål.  

 Endast för utomhusbruk godkänd ledningsmaterial får användas.  

 Om extra strömkrävande arbeten skall utföras skall detta meddelas varvschefen.  

 Kontakter ska dras ur elstolpen när du inte är på varvet eller i hamnen. Måste du 
ändå ha elström när du inte är närvarande ska en märklapp hängas på sladden 
där anledningen anges till att du måste ha elström inkopplad. 

 
ALLMÄNT VARVET 

 Inköp eller försäljning av båt skall omgående meddelas varvschef eller kassör. 
KLUBBHUS 

 I klubbhuset finns två större rum. I det ena är det OK att sitta i sina arbetskläder 
och fika och äta men i det andra bör du inte sitta i dina arbetskläder. Dessutom 
finns två toaletter och ett rum där du kan hänga in arbetskläder. (Även 
arbetskläder mår bra av att bli tvättade några gånger om året.) 

 Städningen i klubbhuset gör vi själva så plocka undan, torka av och diska efter 
dig. 

 Vi har numera kommit överens om att inte röka i klubbhuset. 
 

AVGIFTER 

 För samtliga medlemmar gäller att alla avgifter skall vara inbetalda senast det 
datum som anges i faktura eller på inbetalningskort. 
 


