
Bestämmelser och regler för trivsel och säkerhet inom  

Getteröns Småbåtshamn 

 
• Båtplatsen får inte lånas eller hyras ut. (man äger inte platsen) 

• Alla båtar ska vara helförsäkrade. Vid skada under lyft eller transport i GSH:s regi, skall 

båtens försäkring i första hand utnyttjas. 

• Båtplatsens disponeringstid är fr.o.m. 30 mars t.o.m. 15 november om inte särskilt avtal 

träffats. 

• För båtar som kvarligger i vattnet utan särskilt avtal efter den 15 nov uttas en avgift av 

 1 000 kr. 

• I det fall båtar kvarligger i vattnet efter den 15 december och inga särskilda skäl 

föreligger, lyftes båten upp. Kostnader belastas båtägaren. Dock utgår en minsta kostnad 

om 5 000 kr  

• Ett fåtal vinterplatser finns att tillgå. Ansökan om vinterplats kan göras till 

hamnkontoret. Dessa platser fördelas efter ansökan och kölista. 

• Båtvagnar, bilar och upptagna båtar får inte förvaras på servicekajen, utan ska 

transporteras bort snarast möjligt. 

• Master märks med båtplatsens nummer. 

• Master får inte förvaras på servicekajen eller parkeringen efter 1 december. Om detta är 

fallet transporteras masten bort till uppställningsplatsen och en avgift av 1 000 kr 

faktureras ägaren. 

• Alla båtvagnar ska vara i godtagbart skick och vara märkta med namn, telefonnummer 

och båtplats. 

• Alla båtar ska ha kvitto på att platsen är betald. Märket placeras på båtens 

babordssida, längst fram och högst upp vid fören. På båtar med akter mot bryggan 

fästes märket längst bak på styrbordsidan, högst upp. På båtar med mast fästes 

märket synligt på masten. 

• Vänd Röd/Grön skylt då du lämnar hamnen för en längre tid, för att ge plats åt gästande 

båtar. Anmäl återkomst på 0340-849 80. 

• Förtöj alltid för storm. Använd tampar av god kvalitet och överdimensionera för att ge 

utrymme för slitage. Ryckdämpare skall alltid användas. 

• Lösa tampar får inte vara uppslängda på bryggorna eller ligga i vattnet. 

• Det är förbjudet att sätta upp föremål, spika eller skruva i bryggorna utan styrelsens 

tillstånd. Gäller ej krokar för att hänga upp tampar på. 

• Servicekajen är inte din båtplats, lämna den så snart som möjligt efter avslutat arbete. 

• Spillolja och andra kemikalier ska lämnas vid miljöstationen. 

• Motorbränsle får endast fyllas i båt vid servicekajen. Tänk på brandfaran! 

• Utsläpp från båttoaletter är inte tillåtet i hamnen. 

• Hundar ska hållas i koppel inom hamnområdet. 

• Barn som vistas på bryggorna och vid kajen ska bära flytväst. 

• Det är förbjudet att hoppa från bryggorna. 

• Det är förbjudet att cykla, åka skateborard eller inlines på bryggorna. 

• Internationella sjövägsregler gäller inom hamnområdet. 

• Högsta fart inom hamnområdet är 3 knop. 

• Lek med jolle inom hamnen är inte tillåtet. 

• Följ de regler för inkoppling av el till båten som gäller. Gällande regler finns hos 

hamnkontoret och på GSH:s hemsida. 

• Förvara dessa regler i båten. 
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