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Båleröd båtklubb 

Avtalsbestämmelser och hamnreglemente 

§ 1 Andelsägaren åläggas  

• Att väl vårda de gemensamt ägda anläggningarna och det åligger andelsägaren att med belopp som 
båtklubbens styrelse bestämmer, ersätta sådan skada därpå, vartill båtägaren själv eller annan, som med 
hans/hennes tillåtelse sysslat med båt, genom oaktsamhet eller eljest varit orsak till 

• Att rätta sig efter hamnreglementets föreskrifter och anvisningar, som finns på båtklubbens hemsida och 
på båtklubbens anslagstavla 

• Att anskaffa och underhålla sitt förtöjningsgods, så som bommar, bojar, tågvirke eller dylika 
• Att förtöja båten med fjädrande förtöjningsgods 
• Att varje höst ta upp sin farkost och ta bort förtöjningsgods mm 
• Att följa Miljöplanen för Båleröd båtklubb, daterat 2017 anvisar angående bland annat bruk av bottenfärg, 

rengöring av båtar och behandling av miljöavfall. (Se miljöregler på hemsidan https://balerod.reduca.se/) 
 

§ 2 Uthyrning 
• Uthyrning till medlemmar i Båleröd samfällighet sker direkt mellan medlemmarna 
• Uthyrning till båtägare utanför Båleröd sker genom Båtklubben  

 
§ 3 Ansvarsskyldighet 

• Båtklubben fritas från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba medlems/andelsägarens farkost 
eller tillbehör 

• Båtklubben är skyldig att ha försäkring av båtbryggor och sjöbodar 
• Andelsägaren är skyldig att hålla båt ansvarsförsäkrad (s.k. redaransvar) 

 
§ 4 Hyrning av sjöbod: (Gäller medlem) 

• Det är medlems ansvar att det inte blir förvarat/lagrat drivmedel i sjöboden 
• Det är medlems ansvar att följa de regler som Miljöplan för Båleröd båtklubb av 2017 anvisar angående 

behandling av bland annat kemiskt avfall och miljöavfall/avfall generellt och forsla detta till miljöstation      
 
§ 5 Parkering 
 
• Hamnområdet skall inte användas som parkeringsplats 

 
§ 6 Övernattning 

• Båleröd hamn har inte toa eller andra faciliteter för övernattning. Det är inte tillrådligt att övernatta i 
båtarna 
 

§ 7 Sopor 

• Sopor måste tas med hem och källsorteras. Farligt avfall lämnas på närmaste miljöstation 

Telefonnummer 
Strömstads Brandkår 0526 190 00 
Kustbevakningen 0776 – 70 60 00 
Nödnummer 112 


