Allmänna Ordningsföreskrifter mm för Ås Båthamn
Ändamål och syfte
Bestämmelsernas ändamål är att skapa ordning och rättvisa förhållanden för alla som nyttjar hamnen
och badplatsen och ge alla en riktig information om för hamnen gällande regler. Detta för att undvika
missförstånd och öka trivseln för alla.

Historik
Ås Båtklubb bildades 1983. Ideella krafter har successivt byggt upp verksamheten till vad den är i dag.

Sjösättningsrampen
Ås båtklubb äger och sköter sjösättningsrampen. Det är Ås båtklubbs medlemmar som i första hand har tillgång till
rampen. Ås båtklubb är positiv till att alla båtägare som vill nyttja sjösättningsrampen skall få den möjligheten. Vår önskan
är att alla som nyttjar rampen löser medlemskap i Ås båtklubb för en kostnad på 100 kr. Sätt in avgiften på Ås båtklubbs
bankgirokonto på föreningssparbanken nr. 712-2799 och skriv Namn, adress, telefon och e-post.

Hamnkaptenens/båtklubbens ansvar
Ås båtklubb arrenderar området av Krokoms kommun. All skötsel och underhåll av båthamnen, badplatsen och varvet
samt tillhörande utrustning som grillstuga, vindskydd mm sköts av Ås Båtklubb.
Båtklubben ansvarar för förtöjningsanordningar i brygga, boj, bojkätting och bojsten.
Gällande utförliga Ordningsföreskrifter för Ås Båtklubb finns tillgängliga i klubbstugan och på båtklubbens hemsida
www.asbatklubb.se

Båtägarens och andra gästers ansvar
All trafik inom båthamnen skall ske med varsamhet, max hastighet 3 knop, så att skada ej uppstår på anläggningen eller
andra båtar.
Alla gäster ansvarar att hålla ordning inom hamnområdet och ta med allt eget avfall.
Båten skall vara säkert förtöjd och försedd med erforderligt antal fendrar och andra anordningar för att inte skada skall
uppstå på intilliggande båt, brygga eller boj. Båten ska förtöjas vid både brygga och eventuellt boj. Bryggan ska hållas fri
från lösa föremål.
Skador eller brister på båtklubbens utrustning skall omedelbart underrättas till hamnkaptenen.
Båtägaren ansvarar för att medföljande gäster följer båtklubbens regler och ordningsföreskrifter.
Sjösättning och uppläggning skall båtägaren själv ombesörja eller medverka vid gemensam dag bestämd av båtklubben.

Ordningsregler
Inom hamnområdet och varvsområdet är det förbjudet att förvara eldfarliga vätskor.
Trappor, lejdare, Y-bommar och dylikt får ej utan medgivande uppföras inom hamnområdet.
Sjösättningsrampen skall vara fri från sten och grus efter sjösättning. Inga lösa föremål får lämnas på rampen!
Förbjudet att parkera båt trailers i hamnområdet. Parkeringsplatsen för båt trailers är vid infarten till varvet.

Miljö
Det är förbjudet att använda båttoalett med direktutlopp. Förbudet mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar finns i en
föreskrift (2012:13) som trädde i kraft 1 april 2015. Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i
alla sjöar och inre vattendrag.
Tömning av toalettavfall från fritidsbåtar hänvisas till tömningsstation i Östersunds hamn.
Det åligger varje båtägare/besökare i hamnen att ta reda på och transportera bort miljöfarligt avfall/övrigt avfall. Klubben
har inga möjligheter med nuvarande avgifter att anlägga och sköta miljöstation i hamnen. För tips och råd besök dessa
sidor på internet;
Krokoms kommun http://www.krokom.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/
Svenska båtunionen http://www.batunionen.com/modules/miljoparm/pages/
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