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Följande ordningsregler har genom mötesbeslut fastställts att 
gälla inom Motala Södra Båtklubbs arrendeområde.  

Området är att betrakta som enskilt. Tillträde till, samt 
användande av bryggorna är generellt tillåtet endast för 
klubbens medlemmar.  

  

• Båtvagn får inte vara parkerad på planen under sommartid 
(15/6-31/8). Vagn skall transporteras bort snarast efter 
sjösättning. Båtvagn skall vara märkt med ägarens namn 
och telefonnummer. 

 

• Uppställning och täckning av båt på planen vintertid skall 
ske på sådant sätt att området ser städat ut. Täckmateriel 
skall vara surrat etc.  

 

• Parkering sommartid på planen skall ske på markerad 
plats för att så många som möjligt skall få plats. Undvik om 
möjligt att parkera på den yttre parkeringsplatsen närmast 
cykelbanan. Detta för att i möjligaste mån undvika att 
parkerad bil skymmer sikten mot cykel/gångbanan vid 
utfart från parkeringen. 
 

• Under båtsäsong är parkering endast tillåten på 
markerade parkeringsplatser på planen och på ”egen” 
sjöbodstomt. Medlem med uppdrag får dock parkera på 
annan lämplig plats inom området under tiden för 
uppdraget. Med parkering avses inte heller tillfälliga stopp 
för ärende vid t.ex. sjöbod där föraren är i närheten.  

 

• Eluttag på bryggorna är endast avsedda för tillfällig 
inkoppling. T.ex. för arbeten och laddning under ca ett 
dygn.  
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• Använd soptunnan på planen med förstånd. Ta gärna med 
soporna hem för att undvika överfyllt sopkärl. 

 

• Bomskydd skall vara av styrelsen godkänd typ. 

 

• P.g.a. korrosionsrisk får det inte borras i bommarna eller 
svetsas på dem. Innan eventuella arbeten utförs på 
bommarna skall arbetsledaren eller hamnkaptenen 
kontaktas.  
 

• Förtöjning vid bommar skall ske med förtöjningsfjäder. 
Förtöjningsmaterial och fjäderarrangemang skall vara 
godkända enligt gällande försäkringskrav. 
 

• Båtar skall förtöjas så att delar av båten t.ex. peke eller 
stävstege inte sticker ut på bryggan. 
 

• Vid förtöjningsplats utan bommar bör minst två fendrar 
vara upphängda längs bordläggningen på båtarna för 
undvikande av skador vid t.ex. hård blåst. 
 

• ”Båtringen” på kajen får inte användas för förtöjning. 
Båtringen är endast till för att ”häkta” upp båten i vid i och 
urstigning och skall i övrigt vara förtöjd med slak lina. 
 
 

I övrigt skall alltid hamnkaptenens råd och anvisningar 
efterföljas. Detta för att ingen onödig irritation skall behöva 
uppstå, eller att ömsesidig trivsel eller kamratskap äventyras, 
vilket lätt kan bli följden om inte ordningsreglerna följs. 

 

Styrelsen 
 


