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Uthyrning och användande av bryggplats 

Samtliga bryggplatser ägs och förvaltas av Bollnäs Båtklubb 

All uthyrning av bryggplatser sker genom Bollnäs Båtklubb via hamnchefen. 

Vid uppmaning av hamnchefen är medlem skyldig att flytta sin båt till annan anvisad 

bryggplats. Ingen medlem äger ”sin” tilldelade bryggplats. 

Medlem i BBK har inte rätt att själv hyra ut anvisad bryggplats i andra hand.  

Om medlem inte använt sin anvisade bryggplats under två (2) år har Bollnäs Båtklubb rätt att 

återta bryggplatsen för vidare uthyrning.  

Syftet är att BBK s bryggplatser ska användas. I övrigt se § 5 i gällande stadgar. 

Medlem kan vid behov komplettera bryggplatsen med ytterligare utrustning. 

 

Avgifter  
Följande avgifter gäller i Bollnäs Båtklubb tillsvidare. 

Inträdesavgift (betalas en gång och gäller endast ny medlem) 1400 kr  

Medlemsavgift 300 kr/år. 
Familjemedlemskap = (medlemsavgift 300 kr) + 50 kr/år per försäkrad som är 

mantalsskriven på samma adress.  

Hyra av bryggplats för medlemmar 900 kr/år*. 

Vilket innebär att en ny medlem betalar totalt 2 600 kr (inkl. bryggplats). 

Medlem betalar totalt 1 200 kr (medlemsavgift 300 kr + hyra bryggplats 900 kr + ev. avgift 

för familjemedlemskap).    

 

*Medlem som får bryggplats efter 1/8 debiteras halv avgift 450 kr 

Medlems- och inträdesavgift är inte föremål för någon rabatt. 

Samtliga avgifter till BBK debiteras i början av nytt år. 

 

Båtbyte 
Om du som medlem har för avsikt att byta till större båt rådgör du innan detta sker med 

hamnchefen. Nya båtens måttuppgifter ska lämnas gällande längd och bredd. 

Hamnchefen avgör möjligheten till fördelning av bryggplats.  

Bollnäs Båtklubb har ytterst begränsad möjlighet att tillhandahålla större båtplatser vartefter 

medlemmar byter till större båtar. 

 

Försäkring 
Varje båtägare är skyldig att ha sin båt försäkrad. BBK rekommenderar att försäkra i bolaget 

”Svenska Sjö” som ägs av båtklubbarna genom Svenska Båtunionen. Har medlem utbildat sig 

och avlagt prov för ”Förarintyg för fritidsbåt” får medlemmen rabatt på sin båtförsäkring. 

Meddela ditt försäkringsbolag detta. 

Försäkringsbolag och försäkringsnummer anges vid ansökan om medlemskap/båtplats se 

hemsidan.   

 

Risön 
Vid vår klubbö Risön har medlemmar och deras sällskap rätt att vistas. Lämna stugan och ön i 

det skick du själv önskar finna dem. Diska, städa och ta med dina sopor hem. Ta för vana att 

städa upp även vid grillen och runt den. Se till så att dörren in till stugan är stängd när du 

lämnar ön. 



Ordningsregler i hamnen 
Ingen tankning får ske vid bryggorna, utan använd servicebryggan.  

Ta hem dyrbar utrustning från båten, stölder kan förekomma.  

Lämna inga personliga tillbehör kvar på bryggorna. 

Förtöj din båt på ett säkert sätt och använd förtöjningsgods av god kvalité och av rätt 

dimension.  

Har du en stävögla på båten så använd den till att låsa fast båten med ett av försäkringsbolaget 

godkänt lås och kätting. Fendra alltid av din båt på bästa sätt.  

Sopor ska lämnas i sopkärlet. Klubbodens öppna del är ingen sopstation! 

 

Som medlem i Bollnäs Båtklubb är du skyldig att känna till gällande stadgar och 

stadgebilaga/ordningsregler. Dessa återfinns på vår hemsida www.bollnasbatklubb.se   

Medlem som bryter mot gällande ordningsregler kan komma att uteslutas ur BBK. 

Sista upptagningsdag för båtarna är den 31 oktober i samband med detta rensar du din  

bryggplats från egen utrustning.  

 

Säkerhet 

Gör en egen säkerhetskontroll av din båt inför varje ny säsong.  

Använd Svenska Båtunionens material ”Egenkontroll av fritidsbåt” till hjälp för detta.  

Länk (pdf-fil) finns på föreningens hemsida. 

På bryggorna i hamnen finns 4 st. räddningsstegar, brandsläckare, livbojar och 

laddningsstolpar. 

På klubbens anslagstavla i hamnen återfinns en skiss över placeringar av dessa 

hjälpmedel. 

 

BBK anordnar i egen regi kurser i ex.vis ”Sjökunskap” och ”Förarintyg för fritidsbåt”. 

Här går vi igenom mycket som har med säkerhet och gott sjömanskap att göra.  

Delta du också - kunskap skadar aldrig.  

Att utbilda sig själv och besättningen ombord är det bästa sättet att höja säkerheten. 

 

Framförande av båt 
Kör sakta inom hamnområdet.  

Se till att du inte river upp sjö/svall så att andra båtar och våra bryggor kan ta skada.  

Titta akterut på ditt kölvatten så ser du lättare. Tittar du framåt ser du inga vågor.  

Ta även stor hänsyn till de husbåtar som ligger förtöjda vid den södra piren.  

Sänk farten i god tid när du närmar dig hamnen utifrån sjön.  

Sänkt fart gäller även vid bryggorna på Risön. 

Visa alltid hänsyn och ett gott sjömanskap. 

 

Arbetsinsatser 

Vi har än så länge ingen arbetsplikt i BBK utan alla hjälps åt vid arbetskvällar och städdagar 

efter förmåga.  

Kom ihåg att BBK är en ideell förening som bygger sin verksamhet på medlemmarnas 

intresse och förmågor. 

Du som sällan eller aldrig deltar i det praktiska arbetet i BBK ska naturligtvis tänka till.  

Det är väl inte meningen att andra ska göra din del av jobbet år efter år? Eller?  

Kom och var med i gemenskapen och ha kul! 

 

 

http://www.bollnasbatklubb.se/

