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ALLMÄNNA REGLER 

Se även Trollhättans båtklubbs stadgar. 

 

1. VINTERFÖRVARING 

- Båt får endast uppläggas efter anvisning av uthyrningsansvarig. 
- Båtägaren skall svara för att tilldelad plats hålls i snyggt och vårdat skick. 
- Upplagd båt skall vara uppallad så att kantringsrisk inte föreligger. 
- Pallnings- och täckningsmaterial skall förvaras enligt hamnkaptenens 

anvisningar. 
- Ägaren är skyldig se till att materialet hålls upplagt på snyggt och vårdat sätt.  
- Båtvrak får inte förekomma på området. Ägaren till båt som av styrelsen 

bedöms som vrak skall åläggas att avlägsna denna. En straffavgift utgår efter 
uppmaning från styrelsen. 

- Endast utrustning och material avsett för båten får förvaras på 
uppläggningsplatsen. 

- Uppläggnings- eller hamnplats får inte överlåtas utan skall ställas till klubbens 
förfogande. 

- Uppläggningsplats eller båthus får upplåtas endast till medlem av klubben och 
får endast utnyttjas till förvaring av båt. Annan verksamhet får inte förekomma 
på uppläggningsområdet. 

- Vid användning av el är huvudregel att anslutning till el medges när du 
uppehåller dig vid båten. Skall båt vara ansluten till el vid andra tidpunkter 
krävs tillstånd av styrelsen eller anslutning via elmätare. De som har båten i 
båthus eller provisoriska båtskjul, med begränsat tillträde för hamnkapten och 
vår El-grupp, är skyldiga att installera elmätare enligt El-gruppens anvisningar. 

- Styrelsen kan om särskilda skäl föreligger göra undantag från ovanstående 
föreskrifter. 

- Båtägare som bryter mot de allmänna reglerna kan av styrelsen fråntas hamn- 
eller uppläggningsplats. 

- Om båtskjul byggs ska alla anvisningar på båtplatsavtalet följas.  
- Endast ett båthus eller vinteruppläggningsplats per medlem/ hushåll får 

innehas 

http://www.thnbk.se/
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2. ARBETSPLIKT 

Grundregel är att varje båtplatsinnehavare har möjlighet att arbeta minst 10 
timmar för klubben under verksamhetsåret för att slippa arbetspliktsavgift. För att 
administrera detta skall arbetet vara verifierbart genom att det utförs i form av 
förtroendeuppdrag eller i någon av våra projekt- eller arbetsgrupper. Medlem 
som gör mer än 25 timmar premieras med ytterligare avgiftsbefrielse med ett 
belopp motsvarande arbetspliktsavgiften. 

Avgiften fastställs på ordinarie vårmöte likt alla övriga avgifter och debiteras i 
efterhand i samband med nästa års fakturering.  

Fullgör inte medlem sin arbetsplikt och begära utträde skall avgiften för 
arbetsplikt dras från den depositionsavgift som skall återbetalas. 

 

3. HAMNOMRÅDET 

Båtklubbens hamn är främst avsedd att vara till för klubbens medlemmar vid 
sjösättning och upptagning av våra båtar. 

För att hamnen skall fungera väl har vi delat in hamnen i fyra delar och satt upp 
enkla regler för dessa.

Sjösättningsbryggor: Dessa är i anslutning till sjösättningskran, slip och 
mastkran. Här ligger du bara när du skall använda dessa hjälpmedel och du har 
uppsikt över båten. 

Utrustningsbryggor: Dessa ligger i sydvästra och södra delen av hamnen. Här 
ligger du när du aktivt ut- eller avrustar din båt. Vill du ligga på dessa platser 
längre än en vecka får du kontakta hamnkaptenen då en hamnavgift utgår under 
perioden 1 Maj till 15 Juni samt 15 augusti  till 31 Oktober. 

Väntbryggor: Dessa ligger i nordöstra och östra delen av hamnen. Här kan du 
ligga upp till två veckor. Vill du ligga längre får du kontakta hamnkaptenen då en 
hamnavgift utgår under perioden 15 augusti till 31 oktober. 

http://www.thnbk.se/
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Hyrda bryggplatser med bommar: Dessa kan du få utnyttja om du kontaktar 
bryggplatsinnehavaren.   

 

HAMNPLATS 
- Hamnen skall vara tömd på båtar under vintersäsong. 

- Generellt hyr klubben endast ut de bryggplatser som är försedda med Y-
bommar. Under lågsäsong kan klubben hyra ut enstaka hamnplatser. 
Båten skall vara fullvärdes försäkrad och i gott skick när den ligger i 
hamnen.  

- Hyran i det enskilda fallet fastställs av styrelsen. 

- Hyra av hamnplats under vinterhalvåret tillåts endast med särskilt tillstånd 
från styrelsen. 

 

BRYGGPLATS (Y-bomplats) 

- Bryggplats kan endast innehas av den som har vinterplats på gården. 

- Bryggplats kan inte överlåtas utan återgår till klubben när det aktiva 
båtlivet upphör.  

- Innehavare av bryggplats, som saknar båt, återlämnar bryggplatsen 
senast 2 år efter båtförsäljningen.  

- Ledig bryggplats fördelas efter kölista, Bryggplatser. 

- Innehavaren av bryggplatsen ansvara för att platsen är vårdad och att 
säkerheten på brygga och bommar är hög.   

 

SJÖ- OCH TORRSÄTTNING AV BÅTAR 

- Båten skall vara försäkrad vid sjö- och torrsättning.  

- Båtägare skall följa hamnmästares anvisningar. 

http://www.thnbk.se/
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- Båtägaren ansvarar för att båt och transportvagn är i gott skick. 

- Båtägaren ansvarar för att lyftstroppar placeras rätt på båten. 

- Sjö- och torrsättningsavgift debiteras i efterhand i samband med 
nästkommande årsavgift. 

- Begär medlemmen utträde skall avgiften för sjö- och torrsättning dras från 
den depositionsavgift som skall återbetalas. 

All bottentvätt ska ske på någon av klubbens två spolplattor. För att maximera 
filtrens livslängd i filteranläggning skall tvättinstruktion följas, se hemsida eller 

anslag vid spolanläggningen. 

-  

4. KÖPLATSER 
Generellt gäller att medlemskap krävs i TBK för att erhålla/behålla plats i 
respektive kö enligt nedan. 
 
Ansökan skall vara ställd till styrelsen, via blankett på hemsidan, som ansvarar 
för att sökanden förs in på respektive kölista. Listorna finns anslagna på 
klubbens anslagstavla och hemsida. 
 
Kö till VINTERPLATS 
Klubben erbjuder vinteruppläggningsplats i ordning enligt kölistan. Om medlem 
tackar nej, går erbjudandet till nästa i kölistan. 
 
Endast en vinteruppläggningsplats/ medlem får innehas. 

Kö till BRYGGPLATS 
Klubben erbjuder bryggplats i ordning enligt kölistan. Om medlem tackar nej, står 
medlemmen kvar i kö, men erbjudandet går till nästa i kölistan.  

Endast de medlemmar som har fast Vinterplats på båtgården kan sätta upp sig 
på kölista för Bryggplats. 

Kö till BYGGA BÅTHUS 
Klubben har två kölistor för att bygga båthus. En för medlemmar med plats på 

http://www.thnbk.se/
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gården och en för övriga medlemmar. Medlemmar med plats på gården har 
företräde att bygga båthus. 

 
 

5. BYGGA BÅTHUS 

Klubben erbjuder i ordning enligt kölistan möjlighet att bygga båthus i egen regi. 
Om medlem tackar nej, står medlemmen kvar i kö, men erbjudandet går till nästa 
i kölistan. 
 
Om det skulle vara så att en majoritet av de medlemmar som erbjuds att bygga 
båthus i en byggrupp vill bygga båthus av en annan storlek än minoriteten, skall 
de medlemmar som är i minoritet ha rätt att avstå sin plats i byggruppen, varvid 
medlem längre ner i kön skall tillfrågas att ingå i den byggruppen. Avstående 
medlem kvarstår i kön. 
 
Klubbmedlem som redan har båthus och vill bygga nytt, skall förbinda sig att 
sälja befintligt båthus innan det nya tas i bruk. Detta för att så många som möjligt 
skall kunna ha tillgång till båthus.  
Endast ett båthus/ medlem/ familj får innehas. 

All båthusbyggnation inom området skall godkännas av styrelsen. 

Vid bildande av bygg-grupp skall ett preliminärt arrendeavtal upprättas mellan 
klubben och en var i byggruppen.  
 
Medlemmen betalar fastställd depositionsavgift för platsen men ingen hyra förrän 
huset tas i drift. Innan inflyttning, skrivs ett arrendeavtal med medlemmen för den 
unika platsen.  
 
Har medlemmen ett båthus tidigare, skall medlemmen ha avyttrat detta (köpavtal 
med fastställt avträdesdatum) före nytt arrendeavtal upprättas mellan klubben 
och medlemmen. 

http://www.thnbk.se/
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Byggruppen skall lämna en byggplan till styrelsen före byggstart. Planen skall 
innehålla kopior på bygglovshandlingar samt övriga nödvändiga handlingar som 
styrelsen kräver. Bygglov söks i föreningens namn.   

Styrelsen utser en kontaktperson för byggruppen. 

 

6. FÖRSÄLJNING AV BÅTHUS 

Hus kan överlåtas till nära anhörig eller säljas i samråd med klubbstyrelsen. I 
båda fallen krävs att nya innehavaren av båthuset är medlem i TBK. 

Försäljning av båthus skall ske genom att säljaren anmäler försäljning till 
styrelsen. Klubben förordar att huset säljs i första hand till medlem som står på 
intresselistan (anslås på hemsidan). 

Klubbmedlem som redan har båthus och vill köpa nytt, skall förbinda sig att sälja 
befintligt båthus innan det nya tas i bruk. Detta för att så många som möjligt skall 
kunna ha tillgång till båthus 
 
Endast ett båthus eller vinteruppläggningsplats per medlem/ hushåll får innehas. 

Har medlemmen ett båthus tidigare, skall medlemmen ha avyttrat detta före nytt 
arrendeavtal upprättas mellan klubben och medlemmen. 

 

7. MILJÖ 

Trollhättans stad har flera återvinningsstationer för avfall. Båtklubben förordar att 
medlemmen i första hand tar sitt avfall till dessa stationer. 

Vår sopstation på området är till för en mindre kvantitet av brännbara 
komprimerade sopor. 

http://www.thnbk.se/
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Miljöavfall – Preem och Miljöstationen på Överby 
                    Återvinningscentralen på Hojum 

 

8. BRANDSÄKERHET 

Kaffekokare, vattenvärmare o. dyl. får endast vara anslutna till el via ett fast 
eluttag försett med timer (max 60 min). Enligt det ”Systematiska Brandskydds 

Arbetet (SBA)” som bedrivs på klubben.  

FÖRVARING AV GASOL och andra gaser. 
På området råden ett generellt förbud för handhavande med gasflaskor. 

Gasol får inte förvaras på annan plats än i gasdepån ute på norra piren. I 
samband med torrsättning lämnas samtliga gasolflaskor in för förvaring i 
gasdepån och återfås vid sjösättning, allt under övervakning av hamnmästaren.  

 

HETA ARBETEN 
 
Heta arbeten får endast utföras enligt de säkerhetsföreskrifter som finns 
utformade av myndigheter. 

Klubben har iordningsställt en plats för heta arbeten i norra ändan av B-raden, 
väster om masthuset. 

Vagn med släckningsutrustning finns i klubbförrådet. Utrustningen skall finnas lätt 
tillgänglig vid arbete med heta arbeten. 

Vid heta arbeten som inte går att utföra på platsen för heta arbeten kontaktas 
någon i brandgruppen, se hemsidan. 

 

 

http://www.thnbk.se/
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