
HAMNBESTÄMMELSER
för TOFSÖ småbåtshamn 2014

Uppdaterade vid årsstämman 2014-04-27.

§1. Hamnmästaren, som utses av styrelsen för Tofsö samfällighets-
förening, ansvarar för att dessa bestämmelser efterföljs. Denne har rätt att vidtaga 
åtgärder mot dem som trots påpekanden inte har ställt sig till efterrättelse.

§2. Varje fastighet äger rätt till en båtplats om 2,5 m, att disponeras av
fastighetsägare eller nära anhörig till denne ( make/maka, sambo, syskon, föräldrar eller 
barn ). Vid den årliga fördelningen av platser sker först fördelning av platser till båtar som 
understiger 2,5 meter och därefter kan större båtar förläggas i mån av utrymme.

§3. Största mått på båtar som kan placeras mellan bommar är
7 x 2,7 m och vid plats med akterboj  11,5 x 3,9 m . Vid svajboj är enda begränsningen en 
max vikt på 3000 kg.       

§4. Hamnmästaren bestämmer båtplats på basen av uppgifter som skall
lämnas på särskild blankett angående båtstorlek m m. Platsen får endast begagnas av 
den sålunda registrerade båten ( förbjudet att hyra/ låna ut platsen ! ).

§5. Vid byte av båt måste ny blankett inlämnas innan denna sjösättes.

§6. Båtplatsinnehavare skall snarast och senast den 15 maj informera Hamnmästaren om 
sen sjösättning planeras eller om anvisad plats ej kommer att utnyttjas. Om så ej sker 
kan Hamnmästaren återtaga platsen. 

§7. Utöver redan utnyttjad plats , kan medlem, mot avgift som årligen fastställs vid 
årsstämman erhålla ytterligare båtplats, om villkoren i §2 är uppfyllda.

§8. Förtöjd båt skall ha gällande ansvarsförsäkring.

§9. Förtöjningsvillkor:
Båt som ligger mellan bommar skall vara förtöjd i bommarna med 
två förtöjningar, i för resp. akter. Förtöjningarna skall vara fjädrande i alla fyra punkterna. 
Fjädringen skall vara av stål eller gummi. Förtöjningslinorna skall vara försedda med 
splitsade kauser och kopplade till bommen med schackel eller Mercks-hake. Knutna linor 
får ej förekomma! Båt som ligger vid plats med akterboj skall vara förtöjd på ovanstående 
sätt men mot förtöjningsringar i bryggan och två förtöjningar mot bojen. Båt som är förtöjd 
vid svajboj skall ha två förtöjningar till bojen försedda med splitsade kauser och Mercks-
hake. För sådan båt skall tågvirkesdimensionerna vara en dimension grövre än 
nedanstående. 

Tågvirkesdimensioner ( minimimått i mm ):
Öppna båtar med max vikt  500 kg      8 
D:o med max. vikt 700 kg samt båtar med överbyggnad       10 
Segelbåt med max. längd  6 m                      12 
D:o  med max. längd  7 m och  båtar med max vikt  1 ton     14 
Båtar med längd över 7 m eller max vikt över 1 ton              16
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§10. Vid fastighetsförsäljning skall säljaren informera köparen om rätten till båtplats och 
villkoren härför samt att vid önskemål om plats kontakta hamnmästaren för erhållande 
av anmälningsblankett.

     

§11. Max hastighet i hamnen och i närheten av svajbojarna är 5 knop.

§12. Upptagningsrampen vid södra landbryggan får endast användas för båtar under  
1500 kg. Rampbommen skall vara låst, förteckning över nyckelinnehavare finns 
på södra P-platsens informationstavla.

§13. Gästande båtar får begagna utsidan av betongpontonen vid södra bryggan spets. 
vid längre besök än 4 dygn skall hamnmästaren kontaktas.

§14. Jollar, kanoter och motsvarande småbåtar skall förvaras på avsedd plats vid 
jollebryggan.

§15. Vinteruppläggningsplats på parkeringsplatserna kan erhållas efter kontakt med 
hamnmästaren. 

§16. Båtplatsinnehavare som tar upp båten efter den allmänna bomupptagningen på hösten 
skall själv ombesörja bomupptagning och rengöring av flöten. Vid underlåtenhet att 
göra detta debiteras en arbetskostnad.

§17. Båtvagn får ej uppställas på parkeringen vid södra bryggan.

§18. Parkeringsplatsen i närheten av norra landbryggan är endast avsedd för i- och  
urlastning.


