
                                                                                                                                  Båleröd 2022-09-27

                                                Båleröd samfällighet.

                Ordningsregler/bestämmelser för båt-uppställningen.

 1. Båtuppställningsplats:
          - Det är styrelsen som tilldelar plats på området.
          - Översiktskarta skall visa nummer och plats för den som är tilldelad plats.  
          - Det är bara de, som är tilldelad plats, som kan använda området. 
          - Den som är tilldelad plats, betalar en årsavgift till samfällighetsföreningen 
             för rätten att hyra plats.
           - Som medlem i samfällighetsföreningen och hyrtagare av båtuppställnings-
             plats, förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt tillhörande 
             mer konkreta miljöregler/bestämmelser för området. 

  2. Miljökrav.
      Det hänvisas till ”Miljöplan för Båleröd småbåtshamn och Båleröd 
      samfällighetsförenings båtuppställningsplats/vinterupplag” daterat 2022-09-27.
      ”För båtuppställningsplatsen vill Båleröd samfällighetsförening gäller  
      att allt användande av området skall bidra till ”att skapa förutsättningar 
      för en långsiktig och framgångsrik verksamhet där båtunderhållets    
      miljöpåverkan på mark, luft och vatten, genom åtgärder, reduceras till ett 
      minimum i överensstämmande med kraven i Sjöfs. 2001:13”.
  
  3. Båtuppställningsplatsens syfte: 
           A. Platsen skall användas för förvaring av båtar tillhörande   
                samfällighetsföreningens medlemmar. 
                Platsen skall inte vara en förvaringsplats för ”skrot”/överblivet   
                material och utrangerade båtar.                     
           B. Förvaringen omfattar båt, båtkärra eventuellt båt-”krubba”/båt-ställning. 
                Om det används båt-krubba/båt-ställning skall den till varje tid  
                vara flyttbar. 
                Allt annat än nämnda förvaringsmaterial, skall inte finnas inom aktuellt  
                område.
                Om det finns material utöver detta, skall detta utan dröjsmål 
                forslas bort på medlems bekostnad. 
           C. Om förvaringen omfattar täckning av/skyddsöverdrag för båten, skall det  
                inte användas material som ”över tid” kan sprida   micro-plast  . 
                Om det används presenning (pvc, gummi) är det båtägarens ansvar 
                att följa upp att täckningen/presenningen till varje tid är hel/inte 
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                krackelerar och om den inte håller måttet, kassera den utan dröjsmål på 
                behörigt sätt.
            D. Om förvaringen skapar en situation där båtarna blir stående i 
                 förvaring/upplag över längre tid/flera år, utan att användas på sjön, 
                 skall medlems rätt till plats sägas upp/upphöra och båt, 
                 förvaringsmaterial och eventuellt annat forslas bort utan dröjsmål 
                 av medlemmen själv och på egen bekostnad.  
                 (”Längre tid/flera år” definieras som max. 3 år)
                         
4. Användning av platsen:
             E. Den som är tilldelad plats har ansvar för att egen plats bara används till  
                  båtuppställning och att egen plats är städad till varje tid.
                  Ansvaret innebär också att egen aktivitet inte hindrar framkomlighet på 
                  vägarna.
             F.  Eventuell placering av båtkärror skall, i sommarperioden, bara ske på 
                  egen plats. Användning av egen plats skall inte på något sätt kunna skada
                  uppställda båtar inom båtuppställningsområdet.
                  Det är ett krav att material, som används till båt-uppställningen 
                  (presenning, stag, störar och ev. kärra mm), är i gott skick och inte är till 
                  skada för andra. Om ställning/båt skadar andra, medför detta eventuellt 
                  ersättningsansvar.  

5. Miljöregler i underhållsarbetet av egen båt: 
             G. Medlem/båtägare skall så långt det är möjligt sträva efter att använda 
                  det mest miljövänliga alternativet, - t.ex. miljöanpassad olja och  
                  drivmedel.
             H. Endast av myndigheteter godkända bottenfärger och andra kemikalier 
                  får användas. 
               I. Glykol, spillolja, och bensin/diesel får ej tömmas på marken eller i 
                   området.
               J. Spolning av båten på båtuppställningsplatsen är FÖRBJUDEN.
                   Båtar kan spolas gratis med eget högtryck i Hålkedalen eller Kebal 
                   småbåtshamn. 
              K. Vid bortskrapning av bottenfärg skall underliggande mark skyddas med 
                   presenning och uppsamlade färgrester omhändertas som miljöfarligt 
                   avfall och lämnas till miljöstation. 
                   Se för övrigt nämnda miljöplan för andra miljökrav.  
              L. Miljöfarligt avfall skall lämnas till Österröds återvinningscentral.

                   Glas, papper, plast och metall källsorteras och lämnas till närmaste 



                   miljöstation.
   6. Andra regler för eventuellt underhållsarbete.
                    Användare av plats kan använda ström/vatten till nödvändigt                  
                    säsongsmässigt underhåll av uppställd båt. Förutsättningen är att man  
                    håller sig till ovannämnda miljöregler G – K.
              M. Styrelsen ber användare vara återhållsam i användandet av
                    ström/vatten. (Återhållsamt användande av nämnda resurser täcks av 
                    hyran).
               N. Om användare av plats behöver el över längre tid, skall styrelsen 
                    kontaktas och ge eventuellt tillstånd.
                    Kostnaden för detta strömförbruk, betalar användaren extra för.
               O. Om el-/vattentillgång inte fungerar, skall styrelsen kontaktas.

     7. Användning av ”permanenta” konstruktioner:
         Med hänvisning tillpunkt 3, punkterna A – D, är det formulerat/preciserat vad
         båtuppställningsplatsen skall användas till och vilka förutsättningar som gäller
         för det som kan vara på platsen och kraven till materialen som används. 
         Utifrån detta kommer det inte vara tillåtet med ”fasta” konstruktioner inom 
         båtuppställningsområdet.   
         Tält med eventuell tillhörande metallram, kan vara tillåtet men  
          konstruktionen skall inte vara fast till marken och vara flyttbar; - om  
          nödvändigt omedelbart.
                              
     8. Avfallshantering:
         Allt avfall som följer av båtuppställning/underhåll, är användarens 
         ansvar att ta hand om och forsla bort för vidare hantering. Se pkt 5, G - L
        OBS! Användare skall i detta sammanhang följa upp miljökrav!   
        
      9. Skötselsarbete:
          Om styrelsen ser att båtuppställningsområdet är i behov av skötsel/underhåll, 
          kan styrelsen inkalla användarna till en gemensam skötselinsats. 
  
    10. Kontaktuppgifter:
          Båleröd samfällighetsförening.
          Kontakt:/ordningsmän: - Reijo Hansson, Dalvägen 7. Tel. 0046 704175470  
                                                    - Odd Johnsen, Vesslevägen 10. Tel. 0047 98136261    
          Viktiga telefonnummer

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