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1 Inledning 
 

Detta dokument har som syfte att sammanställa och redovisa de regler och praktiska 

förhållningssätt som sällskapet utvecklat genom åren och som inte finns beskrivna i 

våra stadgar. 

Stadgarna har som syfte att formalisera styret av föreningen, beslutsfattning, roller 

och uppgifter. 

 

Regelboken hanterar frågor som har med den dagliga verksamheten att göra. Den 

ska i sammanställd form redovisa vad som idag är spritt på ett antal olika anvisningar 

och mötesprotokoll. Tanken är att revidera regelboken årligen. 

 

Ändringarna i 2017 års upplaga berör i första hand flexiblare regler för vakt och 

arbetsbokning, bokning av klubbhus och bastu, kort om reglerna för kölistor, 

avgiftsstrategi för att minska antalet långtids sommarplatser på land samt några små 

ändringar för att förtydliga regler där vi under året mötts av frågor om tolkningen av 

reglerna. 

 

Avgifter för olika tjänster finns på ESS webbsidor och är sällskapets officiella prislista 

fastställd under den årliga budgetprocessen. 
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2 Medlemskap och inträde 
 

Ansökan om medlemskap görs via webb-formulär på webbsidorna 

(www.enkopingssegelsallskap.se) eller skriftligt på blankett. 

 

För att en ansökan skall behandlas ska inträdesavgiften och årsavgift vara insatt på 

Sällskapets konto. Därefter, vid nästkommande styrelsemöte, fattar styrelsen ett 

formellt beslut om medlemmens inträde i Sällskapet. Först då finns möjlighet att 

tilldelas brygg-, varvs- eller skjulplats.  

 

Sällskapet har enligt stadgarna 5 olika medlemskategorier: 

Aktiva (vuxna) medlemmar: Betalar medlemsavgift samt tillkommande avgifter för 

bryggplatser, varvsplatser, skjulplatser. Har rätt till en sjösättning och en upptagning 

och kan inneha en båtplats, en skjulplats eller en varvsplats, en tomt på Klubbholmen. 

Omfattas av den av styrelsen beslutade arbetsplikten, inklusive vaktgång. 

 

Ständiga medlemmar och Hedersmedlemmar: Betalar idag ingen medlemsavgift, 

övriga skyldig- och rättigheter som Aktiva medlemmar. 

 

Familjemedlemskap: Kan lösas efter att någon i familjen löst ett Aktivt medlemskap. 

(alla boende på samma adress) Alla familjemedlemmar kan då representera ESS, tävla 

för ESS samt inneha styrelse- eller annat förtroendeuppdrag inom ESS.  

Familjemedlemskap ger inte rätt till sjösättning och upptagning mm som ett aktivt 

medlemskap ger, i gengäld omfattas inte Familjemedlemskap av arbetsplikt. 

Familjemedlemskap ger heller ingen rösträtt vid Sällskapets föreningsmöten.   

 

Ungdomsmedlemmar: Tillhör ungdomssektionen, betalar avgifter enligt 

ungdomssektionens beslut. Har inte rätt till sjösättning och upptagning och kan inte 

inneha båtplats, skjulplats, varvsplats eller tomt på Klubbholmen. Omfattas inte av 

den av styrelsen beslutade arbetsplikten, inklusive vaktgång. Har inte rösträtt på ESS 

seniorsektions medlemsmöten. 

 

Sällskapet har för närvarande ingen medlemskategori för stödjande, vilande eller 

annan kategori utöver ovanstående. 

 

Inträdesavgiften är ett sätt för den nye medlemmen att ”köpa in” sig i den 

omfattande och dyra utrustning och anläggning som ESS har och som har bekostats 

och underhålls med avgifter och arbete av föreningsmedlemmar. Exempel på 

utrustning och anläggningar i föreningens ägo är, utöver den egna fastigheten 

Klubbholmen, Kranar, Slip, Traktorer, Hamnstuga, Spolplats med reningsverk med 

mera.  

 

http://www.enkopingssegelsallskap.se/


3 
 

 

Varje år inbjuder vi våra nya medlemmar till ett informations- och välkomstmöte på 

Klubbholmen, vanligtvis i maj månad. 

 

 3 Kallelser till medlemsmöten, protokoll och information 
 

Kallelse till föreningsmöten skall enligt stadgarna göras minst 14 dagar före mötet. 

Kallelse skall vara skriftlig. ESS använder webbsidorna www.enkopingssegelsallskap.se 

som huvudsaklig kanal för att kalla till möte. Kallelse sker genom skriftligt 

meddelande på ESS webbsidors första sida, minst 14 dagar före möte. Datum för 

möte framgår också av ESS kalender, som också finns på webbsidorna. 

Förutom kallelse delges information av typen propositioner, motioner, 

valberedningens förslag med mera i så god tid som möjligt på webbsidorna, i syfte 

att mötesdeltagarna skall vara väl pålästa i ärendena inför mötet. 

Protokoll från medlemsmöten och beslutsprotokoll från styrelsemöten publiceras på 

ESS webbsidor, så fort dessa justerats. Protokollen har en egen sida och ligger kvar 

lång tid på dessa sidor. 

Förutom ESS webbsidor publiceras kallelser och senaste protokoll på de två 

elektroniska anslagstavlor som finns, en i Hamnstugan och en på Klubbholmen. Den 

elektroniska anslagstavlan i Hamnstugan utgör ESS officiella anslagstavla. 

 

4 Överordnade regler och principer för avgifter 
 

I årsavgiften ingår en sjösättning och en upptagning på varvet på ordinarie 

sjösättnings- och upptagningsdagar. Avgift för traktor tillkommer, se under varvet. I 

medlemsavgiften ingår även tillgång till sjösättningsramper för sjösättning och 

upptagning av mindre båtar i egen regi.  

 

Efter att medlemmen vunnit inträde kan denne få tillgång till ESS lokaler och 

anläggningar med en medlemsnyckel och/eller en fjärrkontroll till våra bommar.  

Nycklar registreras i vårt medlemsregister och skall återlämnas när medlemskap 

avslutas. 

 

ESS använder ett databaserat medlemsregister där medlemsnummer och 

personnummer används. Personnumret behövs för att t.ex. båtplatskontrakt mellan 

ESS och medlem skall vara formellt korrekt. Dessutom behövs personnummer 

http://www.enkopingssegelsallskap.se/
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numera för att kunna anmäla medlemmar i något av våra moderförbund, exempelvis 

Svenska Seglarförbundet.  

 

Bryggplatser finns i hamnen i Enköping och vid vår egen Klubbholme, Kolarudd. 

Varvsplatser på land och vinterplatser i sjön finns i Enköpings hamn. 

Som medlem kan man anmäla önskemål om bryggplats och/eller 

varvsplats/vinterplats i sjön (vinterförvaring på varvets område). 

 För att erhålla en plats anmäler man sitt önskemål till båtplatsansvarig via ett 

anmälningsformulär som finns på ESS webbplats. Därmed blir man, förutsatt att man 

betalar de fastställda årliga köavgifterna, uppförd på kölistor som uppdateras 

regelbundet. 

 

Man kan inte samtidigt inneha en fast plats och hyra en annan plats. Detta innebär att 

familjer som vill ha flera båtplatser eller varvsplatser måste registrera fler 

familjemedlemmar som fullvärdiga medlemmar. 

 

Bryggplatser och vinterplatser på varvet kan i mån av tillgång och mot förhöjda 

avgifter även hyras ut till icke medlemmar.  

  

5 Arbetsplikt 
 

Enköpings Segelsällskap är en båtklubb och inte en kommersiell marina. Detta 

innebär att merparten av allt arbete med investeringar, underhåll, sjösättningar och 

vakthållning utförs av klubbens medlemmar själva. 

För att fördela detta arbete på ett rättvist sätt har alla medlemmar en årlig arbetsplikt 

på för närvarande 18 timmar per år. Av dessa 18 timmar faller normalt 9 timmar på 

ett vaktpass per säsong och 9 timmars övrigt arbete per säsong.  

Beroende av hur mycket övrigt arbete som behöver utföras kan styrelsen besluta att 

t.ex. hela årets arbetsplikt kan bokas som två vaktpass. När vaktlistan är fullbokad 

måste arbetsplikten utföras som övrigt arbete. 

 

På hemsidan finns ett bokningssystem där medlem själv kan boka tider och uppgifter 

som passar. 

 

Enstaka arbetstimmar överskridande den årliga kvoten ersätts ej. Däremot ersätter 

klubben de medlemmar som beordrat jobbar avsevärt flera timmar med en 

timersättning brutto som är satt att inkludera skatt. Denna ersättning betraktas 

skattemässigt som lön vilket innebär att föreningen drar av 30 % preliminär skatt och 

betalar in till skatteverket. Dessutom betalar föreningen in lagstadgade sociala 

avgifter direkt till skatteverket. Observera att denna ersättning endast betalas ut om 

arbetet i förväg är godkänt av respektive kommittéansvarig. 
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Undantagna från arbetsplikt är: 

• Nya medlemmar första kalenderåret. 

• Familjemedlemmar.  

• Medlem med mer än 25 års medlemskap, som inte har några innehav 

(båtplats, varvsplats, båthus eller stuga) och inte nyttjar sjösättning eller 

upptagning kan ansöka om arbets- och vaktpliktsbefrielse.  

 

Regler för vaktgång 

Syftet med vaktplikten är inte man vaktar sin båt, sin bryggplats eller sitt skjul. Man 

vaktar solidariskt alla föreningens resurser (kran, slip, traktorer, bryggor, bastu, 

klubbhus, osv) samt övriga medlemmars båtar och skjul som finns på ESS områden. 

Vaktplikten värderar inte hur ofta man nyttjar viss resurs eller hur värdefull båt 

medlemmen har, ett medlemskap medför solidariskt ansvar för den av sällskapet 

beslutade vaktgången. I vaktpasset ingår också viss grundläggande städning och 

tillsyn för att underlätta att våra anläggningar hålls i bra skick. 

 

Grunden för ESS vakthållning är att under säsong bedriva nattlig vaktpatrullering 

mellan klockan 21:00 till 06:00 vid Klubbholmen såväl som inne i hamnen/varvet. 

Varje vaktnatt utgörs av två personer på respektive ställe, d.v.s. totalt 4 vaktpass per 

natt. 

Under lågsäsong genomförs oregelbunden vaktgång. 

 

Medlem med arbetsplikt skall normalt genomföra ett vaktpass per säsong vilket som 

motsvarar 9 timmars arbetsplikt. Beroende på behov av övrig arbetsplikt kan 

möjligheter att boka ett andra vaktpass att erbjudas under säsongen för att ge alla 

möjlighet att genomföra sin arbetsplikt. 

Bokning av vaktpass sker på egen hand på ESS hemsida eller på kansliet första 

tisdagen i varje månad kl 18:00 – 20:00.  

 

Via bokningssystemet på hemsidan kan medlemmen själv se bokade tider och 

ansvarar för att den vakten genomförs. Fram till 30 dagar före inbokad vakt kan 

medlem själv avboka eller flytta sitt vaktpass till en annan ledig tid. 

 

 

Vaktpassen kan bokas såväl i Hamnen som på Klubbholmen, det finns ingen koppling 

mellan att man har båt på Klubbholmen och att man enbart kan gå vakt på 

Klubbholmen. Som medlem i ESS vaktar man ESS anläggningar och övriga 

medlemmars egendom.  

 

Om medlem får förhinder (t.ex. sjukdom) på bokad tid ska medlemmen själv ordna en 

ersättare eller byta vaktpass med någon annan. Medlemmen är dock alltid själv 

ansvarig för det ursprungliga vaktpasset och blir debiterad fastställd avgift för 
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utebliven vakttjänstgöring om ersättaren inte fullgör vaktpasset på föreskrivet sätt. 

Observera att ersättaren ska vara medlem i ESS och minst 18 år gammal. 

 

  

 

Det praktiska utförandet av ett vaktpass regleras i en separat vaktinstruktion som 

återfinns på hemsidan respektive utlagt i pappersform på de två vaktställena. 

 

Om det inträffar att någon blir ensam vakt, t.ex. om den andre vakten missat sitt 

åtagande, gäller följande: 

• Är det möjligt att nå den andre vakten per telefon så gör ett försök att ringa 

och kalla in denne. 

• Om detta inte är genomförbart så är en annan möjlighet att medlemmen med 

kort varsel kallar in en extra vakt i form av t.ex. en anhörig och genomför 

vaktnatten som planerat. I så fall tillgodoräknas detta som dubbelpass och 

motsvarar hela arbetsplikten det året. Observera dock att om medlemmen har 

ytterligare vaktpass inbokat inom 30 dagar så skall detta pass genomföras då 

avbokning av pass inte kan ske med kort varsel. 

• Kan ersättare inte uppbringas är det tillåtet att bryta vaktpasset efter halva 

tiden. Det är även tillåtet att avstå från ronderingen som ensam vakt. Däremot 

skall de föreskrivna skyldigheterna för städning genomföras. 

 

Övrigt arbete inom ramen för arbetsplikten  

Övrigt arbete inom ramen för arbetsplikten utgörs av alla de aktiviteter som behövs 

för att driva ESS verksamhet. 

Exempel på sådant arbete som kan tillgodoräknas är:  

• Allt arbete på allmänna städdagar. 

• Arbete vid kran och slip.  

• Gräsklippning och slyröjning på allmänna platser, som organiserats av ESS.  

• Allt förekommande beslutat arbete i de olika kommittéerna, t.ex. att snickra 

bryggor, laga mat på seglarlägret, arrangera fester med mera.  

• Värd vid en ESS sammankomst  

• Arbete med administration av olika slag, t.ex. timredovisning och planering av 

arbetsdagar  

• Kommitté- och styrelsearbete  

 

Vid behov kan arbete i form av ett extra vaktpass (9 timmar) erbjudas för att skapa 

slumpvisa extravakter under vintersäsongen.  

 

Allt arbete skall godkännas av respektive kommitté ordförande innan arbetet utförs 

för att det skall tillgodoräknas medlemmen som arbetspliktstid. Varje kommitté och 

ytterst kommittéordföranden ansvarar för registrering av timmar. 
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Medlem som inte vill göra sin arbetsplikt kan välja att betala en fastställd avgift för 

arbete som ej fullgörs. Detta blir också fallet om man inte fullgjort sin arbetsplikt vid 

årets slut. Vakttjänstgöringen kan man också köpa sig fri från eller genom att på eget 

initiativ ta in ersättare som dock måste vara medlem i ESS. 

6 Ordningsregler – Bryggplatser 
 

Bryggplatser finns i hamnen i Enköping och vid vår egen Klubbholme, Kolarudd. Som 

medlem kan man anmäla önskemål om båtplats och/eller varvsplats (vinterförvaring 

på varvets område).  

För så kallad köpt plats finns en inträdesavgift per ½ meter brygga (båtbredd). Denna 

syftar till samma sak som inträdesavgiften för medlem (man ”köper in sig” i tidigare 

gjorda investeringar), men riktar sig helt och hållet till investeringar och underhåll av 

våra bryggor. 

Denna inträdesavgift skrivs av med 1/5-del under 5 år. Eventuell resterande avgift 

återbetalas om båtplatsen återlämnas inom 5 år från det att inträdesavgift betalats. 

Vid byte till större plats skall inträdesavgift för tillkommande platsbredd betalas. 

Om en medlem avstår sin köpta båtplats helt men behåller sitt medlemskap, och 

därefter önskar båtplats igen, erläggs ny inträdesavgift för båtplats. 

Om man inte vill betala inträdesavgift kan man hyra ”tillfällig båtplats” mot förhöjd 

årsavgift. Tillfällig plats hyrs ut ett år i taget. 

Vilande plats 

Medlem som har en ordinarie båtplats, men som inte önskar sjösätta och utnyttja 

båtplatsen ett år, kan lämna den som vilande till ESS. ESS hyr då ut platsen tillfälligt 

och medlemmen får halverad avgift för det året.  

Till det år medlemmen vill utnyttja sin köpta plats igen, anmäler medlemmen detta 

och betalar full hyra/avgift igen. Man kan inte få tillbaka sin plats under innevarande 

säsong. Medlem kan ha båtplats vilande i maximalt 5 år. Därefter upphör möjligheten 

att ha platsen vilande och platsen sägs upp. 

För att erhålla en båtplats anmäler man sitt önskemål till båtplatsansvarig via ett 

anmälningsformulär som finns på ESS webbplats. 

Övrigt om bryggplatser 
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Rätten att utnyttja bryggplatsen avser en säsong i taget. Varje säsong börjar den 1 

april och upphör den 30 november. Avtalet förlängs automatiskt med ett år om 

uppsägning inte skett av någon av parterna senast 30 dagar före avtalstidens utgång. 

Har båtplats inte tagits i bruk innan 15 juni och inte anmälts som vilande kan platsen 

tas över av ESS för att hyra ut till annan, trots att avgiften är betald. Dispens från 

detta kan ges av platsansvarig. 

I grunden gäller att båtplats tilldelas för varje säsong av båtplatsansvarig. 

Medlemmen kan alltså inte betrakta en viss plats som ”sin plats” utan har att ta den 

plats som han anvisas. Platsansvarig kan behöva göra omflyttningar för att tillgodose 

allas behov på bästa sätt. Detta gäller även så kallad köpt plats. Inträdesavgiften 

innebär bara att man betalat för en viss båtbredd och inte för en specifik plats. 

Under säsong äger ESS rätt att disponera tillfälligt ledig plats för gästhamnsservice. 

När man lämnar sin båtplats på Klubbholmen för ett antal dagar under ex vis 

semesterseglats, skall man anmäla till kiosken, så att ESS kan hyra ut denna plats som 

”Gästhamnsplats”. 

Det är inte tillåtet att själv hyra ut eller låna ut plats till medlem eller annan båtägare.  

Båtägaren skall alltid ha sin båt tillfredsställande försäkrad. 

Vatten och El vid bryggplatser  

Vid bryggplatserna finns vattenslangar för färskvatten och elanslutningsstolpar. På 

Klubbholmen är tillgången på färskvatten begränsad och skall därför inte användas 

för båttvätt. 

Den el som finns på bryggorna får användas utan särskild avgift för kortare behov, t 

ex vid underhållsarbeten i båten, vid dammsugning i båten eller en tillfällig laddning 

av batterier. För att möjliggöra för båtägare som vill ha båten ansluten till landström 

utan begränsning, är reglerna att dessa kontaktar kassören den fastställda avgiften 

per säsong för denna extra tjänst. Båtägaren får därefter ett märke att sätta väl synligt 

på båten. Märket innebär att man har rätt att utnyttja landström utan inskränkning, 

men innebär inte att man har förtur i de fall alla uttag är upptagna. Ligger annan båt 

ansluten till landström måste båtägare som betalat extra, vänta 24 timmar innan han 

drar ur sladden för en båt som inte betalat extra för el utan inskränkning. För den 

som inte betalar extra för el, gäller alltså längst 24 timmars anslutning, därefter 

riskerar båtägaren att bli bortkopplad. 

Septitömning 
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Vid föreningens brygga bakom Hamnstugan finns en pumputrustning för tömning av 

septitankar. Denna bryggplats får inte blockeras genom att förtöja på denna plats, 

annat än i samband med tömning av septitank. Utrustningen drivs och underhålls av 

Enköpings kommun. 

Vid yttre pontonen på Klubbholmen driver ESS en egen septitömningsstation. 

Förtöjning vid denna anläggning får endast ske i samband med tömning av septitank. 

Serviceplats i hamnen 

På samma brygga som septitömningsstationen i Hamnen, finns en serviceplats strax 

söder om tömningsstationen. Denna plats får användas fritt av medlemmar upp till 

ett dygn för serviceåtgärder med mera. Ingen förhandsbokning kan ske av denna 

plats som ej får blockeras för annat bruk. 

Båtplatser i Hamnen i samband med upptagning  

Under upptagningssäsongen redovisas de båtplatser i hamnen där ordinarie 

platsinnehavare har tagit upp sin båt (”lediga båtplatser i hamnen”) i 

bokningssystemet. Detta görs för att medlemmar som har båtplats vid Klubbholmen, 

eller på annan plats, skall kunna förbereda upptagning genom att gå in till hamnen i 

Enköping och tillfälligt ligga där några dagar i förväg. ESS garanterar inte att 

platserna är tillgängliga. ESS har heller inget bokningssystem för dessa platser. Var 

och en som önskar en tillfällig plats får själv söka upp en av dessa i mån av tillgång. 

  

7 Ordningsregler – Varvet 
 

Allmänt om varvet 

ESS varv finns i hamnen i Enköping. Här finns mastkran, båtkran för max 10 ton och 

slip för max 12 ton tillgängliga för alla medlemmar. Ansvarig för varvets verksamhet 

är Varvschefen som till sin hjälp har Varvskommittén. Sjösättning och upptagning 

bygger på att våra medlemmar ställer upp och hjälper till. 

Varvsplatser och skjul  

Varvsområdet arrenderas av Enköpings kommun som markägare. För området gäller 

följande ändamål enligt kontraktet med kommunen: ”Arrendestället får användas för 

varvs och hamnanläggning för fritidsbåtar samt båtuppläggning inom anvisat område 
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för fritidsbåtar. På arrendestället får ej bedrivas verksamhet som strider mot det 

angivna ändamålet”.  

Varvsplatser (utomhus och markyta för båthus) hyrs ut av ESS till medlemmen baserat 

på ett Nyttjanderättsavtal och fastställd prislista. Priset grundas på disponerad yta. 

Varvsplatser hyrs per kalenderår. Perioden 16 juni till 11 augusti är det bara tillåtet att 

förvara båtvagn/pallmaterial samt täckningsmaterial på sin varvsplats utomhus. 

I undantagsfall kan varvsplats för båtförvaring utomhus hyras över sommaren, d.v.s. 

perioden 16 juni till 11 augusti,  mot en extra avgift. Denna plats kan vara belägen på 

annan plats än den ordinarie vinterplatsen så båten måste vara förberedd för att 

enkelt kunna flyttas. Observera att avgiften för en sådan plats dubbleras varje år i 

följd som platsen används, orsaken är att vi inte vill ha varvet som långvarig 

lagringsplats för oanvända båtar utan vill premiera ett aktivt båtliv. 

Yta för skjul hyrs per kalenderår.  

Uppsägningstiden från medlems sida är 30 dagar före avtalstidens slut. Uppsägning 

från ESS sida kan endast ske i samband med villkorsförändringar eller om medlem 

bryter mot regelverket. 

I grunden gäller att varvsplats tilldelas av Platsansvarig. Medlemmen kan alltså inte 

betrakta en viss plats som ”sin plats” utan har att ta den plats som han anvisas. 

Platsansvarig kan behöva göra omflyttningar för att tillgodose allas behov på bästa 

sätt. 

ESS har rätt att flytta en medlems båtvagn tillfälligt i samband med underhållsarbeten 

eller annan orsak som har med varvets eller ESS verksamhet att göra. 

Ett båthus är att likna vid en varvsplats (utomhusplats). Ägaren av båthus betalar 

årsvis avgift för den yta som båthuset omfattar, på samma sätt som avgift utgår för 

varvsplats i proportion till yta. Ägaren av båthuset skall vara medlem i föreningen och 

har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar. 

Båtägaren och skjulägare ansvarar för att båtar och skjul på varvsområdet är 

tillfredsställande försäkrade.  

Båthuset får endast användas för uppställning/förvaring av båt samt därtill hörande 

verksamhet.  
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Båtvagn eller kärra som tillhör båtägare med båtskjul skall förvaras i båthuset och får 

inte ställas upp under längre tid på annan plats inom varvsområdet. Detta gäller såväl 

med eller utan båt, sommar som vinter. 

Varje ägare av båthus ansvarar själv för försäljning av sitt båthus. Observera att 

köparen måste vara medlem i föreningen innan köpet fullföljs. Den gamla ägaren 

skall underrätta kansliet om försäljningen och säga upp det löpande 

Nyttjanderättsavtalet för båthuset (”markytan”). Den nye ägaren skall förutom 

medlemskap i föreningen och köpeavtal, ha ett gällande avtal med föreningen 

avseende båthus. 

I hamnen är det också möjligt för de som inte vill ta upp att hyra vinterplats i sjön. I 

Klubbholmen är det dock inte möjligt att göra detta. 

Ansvar för underhåll av skjul  

Ägaren av skjul ansvarar för allt underhåll (reparationer, målning, taktäckning osv) av 

sitt skjul. Enköpings Segelsällskap har inget ansvar för uppkomna kostnader i 

samband med underhåll. 

För att säkerställa att båthusen ger ett rimligt enhetligt intryck skall i förkommande 

fall exteriör målning endast ske med användande av klubben anvisad färgkvalitet och 

färgkod. 

Varvsplatser med tillfällig täckning  

Båtägare som byggt en tillfällig täckning (”presennings-skjul”) skall montera ner 

sådan täckning senast i samband med sjösättning (senast 15 juni). Under 

sommarsäsongen får inga ”presennings-skjul” vara uppresta. Regeln om att 

presennings-skjul skall nedmonteras varje år, gäller även om båt förvaras i 

presennings-skjulet över sommaren, utan att sjösättas. 

Sjösättningar och upptagningar 

Ordinarie sjösättningar och upptagningar sker vanligtvis under lördagar och 

söndagar samt vissa tisdagskvällar i perioden sent april – tidigt juni respektive mitten 

av september till slutet av oktober. Normalt planeras för cirka 12-14 dagar för 

sjösättning och lika många för upptagning. 

För medlemmar som inte har möjlighet att nyttja de ordinarie sjösättnings- eller 

upptagningsdagarna är det oftast möjligt att ordna en extra sjösättning eller 

upptagning, till förhöjd avgift. Båtägare som på grund av haveri eller annat ”tekniskt” 
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skäl, måste ta upp båten på annan tid än ordinarie upptagningsdag skall betala enligt 

fastställda prislistan för extra tid. Detta gäller även vid slipen. 

Om en båt sjösätts och behöver tas upp samma dag på grund av tekniskt problem, 

(ex vis läckage) skall det hanteras som en extra upptagning och sjösättning d.v.s. det 

utgår en avgift enligt reglerna för en andra båt. 

Bokningar till klubbens kran och slip görs i sällskapets internetbaserade 

bokningssystem för sjösättning/upptagning. Medlem kan även ta kontakt med 

kranpersonalen under en sjösättnings- eller upptagningsdag och efterhöra 

möjligheterna att få sjösätta/ta upp utan föregående bokning. Det är i dessa fall upp 

till kranpersonalen att besluta om huruvida detta är möjligt. 

I medlemsavgiften ingår en sjösättning och en upptagning per medlemsavgift. 

Användande av traktor med förare, för transport av vagn och båt inom varvsområdet 

ingår inte i medlemsavgiften. Medlem som vill ha hjälp med traktor betalar 

traktoravgift för detta som debiteras i samband med övriga medlems- och 

varvsavgifter. 

Säkerhet i samband med upptagning och sjösättning  

I de fall en vagn eller en båt inte bedöms kunna hanteras på ett säkert sätt i lyftet 

eller i transporten är det kranchefen respektive traktorföraren som tar beslutet om att 

inte lyfta båten eller att inte köra den på vagn. 

Båtägarens förberedelser  

Gör i ordning vagn/kärra i god tid, se till att däcken är fyllda med luft, att vagnen går 

att koppla på traktorn, att pallvirke, täckningsmateriel med mera inte ligger så det 

hindrar. Se till att vagnen/kärran är tydligt märkt med varvsplatsnummer eller 

skjulnummer, det skall vara synligt för traktorföraren, det är han som skall hitta din 

vagn. Var på plats en (1) timme före bokad tid om din bokade tid är mellan 08:00 och 

09:00 och två (2) timmar före den tid du bokat, om din tid är efter 09:00. Var beredd 

på att det kan bli aktuellt med både tidigare och senare tid för 

sjösättning/upptagning. Båtägaren ansvarar för att hjälpa traktorföraren med att 

koppla vagnen.  

Sjösättning går ofta snabbare än upptagning, varför det är viktigt att vara beredd på 

att det kan bli tidigare än den bokade tiden. Eftersom båtägaren ofta är sysselsatt 

med att hantera båten i sjön, i samband med upptagning, är det särskilt viktigt att 

förbereda vagnen så att det går smidigt för traktorföraren att köra fram vagnen i rätt 

tid, märkning, åtkomlighet och luft i däcken är viktigt. En medhjälpare som kan hålla 
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sig på land och ha kontakt med kranpersonalen och med traktorförare samt 

båtägaren är mycket värdefullt, speciellt vid upptagning. 

Vid upptagning har båtägaren möjlighet att tvätta båten på spolplattan under 20 

minuter. Ingen tvätt/spolning av däck ovanför relingslist (motsvarande) får ske. 

Anledningen är dels säkerhetsproblem med att klättra på däck och dels att man i så 

liten utsträckning som möjligt skall stänka ner båtar på angränsande spolplatser. 

Klubbens båtvagn 

Klubben har en båtvagn som kan lånas för kortlån (maximalt 4 timmar) inom 

varvsområdet. Båtägare som vill låna båtvagn bokar den i samband med bokning av 

sjösättning eller upptagning. Båtägaren svara själv för att palla och stötta båten i 

samband med lastning och lossning av båten. Observera att fler vill använda 

båtvagnen, därför får man bara låna den upp till 4 timmar. Maxbelastningen på 

vagnen är 5 ton. 

Mastförvaring 

Master skall förvaras i eget båthus eller läggas i mastställ, master skall inte förvaras 

på marken. Det nya maststället söder om de gamla är i första hand avsett för längre 

och tyngre master. 

Tryckluft för påfyllning av däck 

Det finns en ”luftklocka” på hörnet av traktorgaraget, vid spolplattan. Denna får 

tillfälligt lånas/tas med till varvsplats för att fylla däck, men skall omedelbart 

återställas och återanslutas till tryckluftssystemet, för att nästa behövande skall kunna 

använda den. 

Svetsning och heta arbeten inom området  

Av brandskyddsskäl är svetsning och så kallade heta arbeten endast tillåtet på 

svetsplattan bredvid slipen och får under inga omständigheter ske på annan plats, 

och detta inkluderar även båthusen. 

El på varvsplatserna 

El i stolparna runt om på varvsområdet hålls avstängd från 1 december till sista 

februari. 

Miljöskjul och sopor 

I miljöskjulet får klubbens medlemmar lämna spillolja, färgrester, oljefilter. Man kan 

också lämna uttjänta startbatterier där. Hjälp till att hålla ordning och att sortera rätt, 
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så blir det lättare för var och en att ta sitt miljöansvar. I detta ingår till exempel att 

hälla spilloljan i tanken och att inte bara ställa in fyllda dunkar i miljöskjulet. 

Sopcontainern är till för sopor som vi tar med oss hem från sjön samt för sopor som 

vi får i våra båthus eller på varvsplatsen när vi är där och jobbar. Den är inte till för 

grovsopor från ex vis båthusstädning eller hushållssopor från vår bostad. 

Sopcontainrar, speciellt den på Klubbholmen, är dyra i drift och föreningen spar 

pengar på att så många som möjligt tar med sina sopor från båtlivet hem till sin egen 

soptunna eller lämnar direkt till återbruket. 

Trafik och vistelse inom varvsområdet i samband med sjösättning och upptagning  

Sjösättning och upptagning medför mycket rörelser och verksamheter med ESS-

funktionärer, båtägare och medhjälpare. För allas säkerhet bör vi undvika obehörig 

biltrafik och att vistas i området spolplattan-kranen-klubbstugan.  När slipen används 

är det inte tillåtet att köra bil eller vistas mellan slipen och skjulen strax intill slipen. 

Städning på varvsområdet och runt egen varvsplats/båthus  

Föreningen sköter gemensamma grönytor samt underhåller körytor inom 

varvsområdet. Varje innehavare av varvsplats eller båthus är ansvarig för städning och 

ordning och skötsel av egen varvsplats och ytorna i omedelbar närhet av varvsplats 

och båthus. 

Efter sjösättning skall varvsplatsen iordningställas snyggt och prydligt av båtägaren. 

Vagn skall stå på varvsplatsen, utom i de fall föreningen flyttar vagnen för att skapa 

parkeringsplatser i närheten av bryggplatserna. 

Speciellt viktigt är att varvsplatsen inte används för upplag av överbliven materiel, 

trädgårdsmöbler eller liknande. Vi har alla ett ansvar för att vårt område ser prydligt 

ut. 

Parkering inom varvsområdet är begränsad till parkering i samband med 

båtrelaterade aktiviteter. Övrig långtidsparkering är inte tillåten. 

8 Övrigt  
 

Gästplatser på Klubbholmen 

Självklart tar vi gärna emot gästande båtar. Som gästplatser erbjuds alltid tilläggning 

med stäv/akter mot brygga på utsidan av vår långa flytbrygga.  Bojar finns men även 

ankare får användas. Vi erbjuder dessutom gästplatser på ordinarie hamnplatser när 
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våra medlemmar är ute. Ta kontakt med kiosken för information om ev. lediga 

platser. ESS medlemsbåtar från hamnen betalar ingen avgift för att utnyttja en 

gästplats. Under högsäsong (15 juni – 31 augusti) maximeras liggtiden till 2 dygn. 

Avgift för gästande båt utifrån föreslås av styrelsen och beslutas av höstmötet inför 

kommande kalenderår.. 

Klubbhuset på Klubbholmen 

Nedre planet på vår klubbstuga kan användas när så önskas av alla våra medlemmar. 

En förutsättning är dock att man fyller i gästboken och hjälps åt att se till att huset är 

välstädat. Klubbhuset kan mot en specificerad dygnsavgift bokas om man som 

medlem vill hålla en privat tillställning, under dessa dagar är klubbhuset inte 

tillgängligt för andra medlemmar. Bokning görs i bokningssystemet på hemsidan. 

 

Bastun på Klubbholmen 

Bastun är normalt öppen för alla medlemmar. Vid speciella tillfällen kan bastun bokas 

upp till 3 timmar för privat användning. Bokning sker i bokningssystemet på 

hemsidan eller direkt i kiosken om den är öppen. 

Var och en som utnyttjar bastun ansvarar för att den lämnas i välstädat och prydligt 

skick och att vedförrådet är påfyllt med ved från vedboden bakom klubbhuset. 

 

Grillkåtan på Klubbholmen 

Grillkåtan vid Klubbholmen är också öppen för alla medlemmar. Den kan ej bokas. 

Precis som för alla andra utrymmen ansvarar varje medlem för att den lämnas i 

välstädat skick efter varje användning. Observera att vedeldning inte är tillåten i 

kåtan, bara grillkol får användas i eldstaden. 

  

Parkering på Klubbholmen  

Parkering innanför bommen på Klubbholmen är förbehållen medlemmar med 

årsdekal fästad väl synlig. 

Trailers och släpvagnar skall alltid parkeras i grusgropen. 

Även husbilar parkeras i grusgropen utanför bommen. Klubbholmsansvarig kan 

medge enstaka undantag under perioder när den inre parkeringen inte utnyttjas fullt 

ut. 

 

Hundar inom ESS områden  

Hundar skall alltid hållas kopplade inom ESS områden. Det är en självklarhet att varje 

hundansvarig tar upp det som hunden eventuellt lämnar efter sig. 
 


