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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

När skall jag ta upp och var skall 

jag stå med båten?

14 dagar före upptagningen finns 

upptagningslistan på 

anslagstavlan på hamnkontoret 

och hemsidan.
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

När du kommer med ditt 

pallningsmaterial ställer du det i 

anslutning till ditt kvarter i 

brandgatan.                

Kvartersplatserna syns på 

kvartersstolpar som står i anslutning 

till kvarteret.                                        

Om tveksamhet kontakta slipbasen.
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

Materialet skall vara uppmärkt med 

medlemsnummer.                             

Som ny medlem erhöll du en 

plastbricka på kansliet.                

Saknas brickan säg till slipbasen eller 

kvartersansvarig för att få en ny.
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

När så dagen för upptagning är, skall

du i god tid infinna dig på kansliet för 

uppvisande av försäkringsbrev så vi 

vet att din båt är försäkrad.              

Här erhåller du också din 

turordningsbiljett. 
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

God tid innebär att du efter besöket 

på kansliet kan vara i ditt kvarter 30 

min före tänkt upptagningstid för 

avprickning.
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

God tid innebär att du efter besöket 

på kansliet kan vara i ditt kvarter 30 

min före tänkt upptagningstid för 

avprickning.
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

I kvarteret styr kvartersansvarig och 

talar om ungefär när du skall gå ut till 

din båt. 

När tid för dig att komma till 

respektive kaj ropas detta ut genom 

högtalaranläggningen.
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

Vi har tre färger på lyftbiljetten gul, 

röd och grön.
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

Gul och röd går till stora kajen med 

båten och grön till lilla kajen som 

ligger mellan B- och C-bryggan.

10 2022-09-21 Information nya medlemmar inför upptagning 



Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

När din båt lyfts skall du vara 

med och säga till vid kajen var 

slingen skall sitta på båten.                                     

Om lyftmärke saknas säger du 

till i kvarter för att erhålla 

sådana för att sätta på båten.
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

Har du segelbåt skall du säga till 

och få ett vitt kvitto som skall 

sitta på din mast, erhålls på 

kansliet.
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

Är du självupptagare skall du 

ställa din båt på angiven plats 

mitt för kvartersindelningen. 

Inga båtar bredare än 2,3m kan 

vara självupptagare.

13 2022-09-21 Information nya medlemmar inför upptagning 



Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

Din vagn skall vara märkt med 

ditt medlemsnummer. 

Plastbrickor för detta fås på 

kansliet eller av slipbasen.     

Din vagn skall på sommaren stå 

på din anvisade plats ingen 

annanstans.
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

Allt täckmaterial skall ligga på 

material gården.                   

Alltså inget sådant material får 

finnas i kvarteren.                  

Kom ihåg att rätt årtal alltid 

skall finnas på ditt material, 

annars rensas det bort på 

vårstädningen.
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

När du lägger ditt material på 

materialgården skall den ha 

uppmärkning av vems det är 

och rätt årtal på lappen.                                                   

Lappar finns i den lilla gröna 

boden.
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

Du skall ha en tamp i för och 

akter

Att mantåget är bortmonterat

Fendrar skall vara borta från 

sidorna
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

Innan upptagningen kolla så att 

dina skruvar och bultar inte är 

fastrostade, smörj upp.

Du skall ha verktyg så att din 

pallning går att justera.

Alla stöttor skall vara 

nerskruvade i botten.
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

Alla i kvarteret hjälps åt tills 

samtliga båtar är uppe i ert 

kvarter.
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

Någon högtryckstvättning får ej 

förekomma under tiden båtar 

lyfts i kvarteret!
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

När ni konserverar era motorer 

får endast propylen glykol eller 

likvärdig användas.                 

Spill skall samlas i kärl och 

tömmas i miljöstationen kärl för 

glykol.
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

Slipning av båtbottnar får inte 

ske inom hamnområdet!
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

Ni som är segelbåtsägare för er 

gäller de föreskrifter som finns 

vid mastkranen vid avmastning.

Du som segelsbåtägare skall se 

till så inga olyckor händer!
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

I mastskjulet finns föreskrifter för 

hur din mast skall placeras.
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Information för er som nya medlemmar inför upptagningen

Tack och slut och lycka till och ha en bra vintersäsong och se till båten 

även under vintern!
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