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Allmän information 

Enligt gällande vattendom får JBS hamn beläggas med maximalt 270 bryggplatser. Därutöver finns ett 

antal trailer- och strandplatser. Hamnen och varvet är avsedda till sommar- resp. vinterplatser för båtar 

som är registrerade i JBS. Hamnen inklusive varvsområde ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde.  
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§ 1 Miljö- och säkerhetsföreskrifter 

1.1 Information för nya medlemmar 

a. Ny medlem måste ha deltagit i föredragningen ”Information för nya medlemmar” (som ges av styrelsen 3 

ggr per år) för att kunna få sommar- och /eller vinterplats. Informationen syftar till att medlem skall ges en 

god kunskap och förståelse för JBS miljö- och säkerhetskrav och om de föreskrifter och regler som gäller. 

1.2 Brandskydd 

b. JBS har en brandskyddspolicy (finns i pärm i hamnkontoret och på hemsidan) som skall följas. 

Föreskrifterna anger bl.a. vad som gäller vid brandfarligt arbete och att tillstånd då skall inhämtas från 

hamnkapten. Medlem skall känna till var brandsläckare är utplacerade. 

1.3 Användning av el 

a. El får användas tillfälligt för belysning, laddning av normala batterier och arbeten med båten; 

b. El får INTE användas för laddning av elbilar, laddhybrider eller elbåtar;  

c. Båt med fast elinstallation som ansluts till hamnens el-uttag skall vara försedd med jordfelsbrytare och 

överströmsskydd. Endast oskadd och för ändamålet godkänd skyddsjordad el-materiel, inklusive 

förlängningssladdar, får anslutas. JBS rekommenderar val av tredje-parts certifierad elmateriel (t.ex. ”S”-

märkning) som komplement till obligatorisk CE-märkning; 

d. Anslutning av el-sladd för båt på land utan tillsyn får endast ske för laddning av batterier (max 2 dagar). 

Batteriladdare skall vara av typ som automatiskt övergår till underhållsfas efter fulladdning.  

Kabel skall vara märkt vid anslutningspunkten med medlemsnr och text, ex. ”Laddning pågår” + datum. 

e. Anslutning av el-sladd för båt vid brygga utan tillsyn får ske för laddning av batterier och 

nivåövervakande länspump; 

f. Användning av el vid arbete med båten skall ske med stor försiktighet: Heta föremål får inte lämnas utan 

tillsyn. Tillfälliga värmare får inte ha oskyddad glödtråd. Sladdlampor skall ha lämpligt värmeskydd. 

g. För vinterliggare vid kaj gäller särskilt avtal med tillstånd att använda el för frysskydd samt till eventuell 

nivåövervakande länspump. Vinterliggare skall använda elmätare och betala för sin förbrukning. 

1.4 Förvaring av farliga ämnen på varvsområdet 

a. Medlem får inte förvara gasol, motorbränsle, fotogen, smörjoljor, lösningsmedel etc. på varvsområdet utan 

särskilt tillstånd från styrelsen.  

1.5 Förvaring och hantering av farliga ämnen i båt 

a. Motorbränsle, fotogen, smörjoljor och impregneringsmedel etc. ombord på båtar skall förvaras och 

hanteras på ett säkert sätt så att inte vatten och mark i hamn eller kringliggande områden förorenas; 

b. Hamnområdet får inte förorenas genom utpumpning av oljehaltigt vatten eller tömning av toalett; 

c. Vid konservering av sjövattensystem och vid förberedelse för sjösättning skall glykol i motorers yttre 

kylsystem samlas upp i kärl och tömmas i avsedd tunna i miljöstationen. Det finns en speciell 

uppsamlingsanordning med stor tratt samt baljor (för motorer med drev). 

VIKTIGT! Om glykolutsläpp upptäcks vid sjösättning får medlem en varning. 

1.6 Tömning av toalett 

a. Medlem som har båt med fast toalett måste också ha septiktank och sugtömningsanordning. Medlem 

uppmanas att nyttja den kostnadsfria sugtömningsstationen som finns vid upptagningsrampen; 

b. Tömning av löstagbar toalett görs vid sugtömningsstation (med adapter) eller i utslagsvasken i 

klubbhusets nedre plan, södra ingången. 

1.7 Avfallshantering 

a. Alla medlemmar med båt i hamnen skall genomgå en miniutbildning i miljökunskap. 

b. Hushållsavfall skall lämnas i särskilda kärl utanför miljöstationen.  

Medlemmarna uppmanas att sortera ut icke brännbart hushållsavfall till exempelvis glas- och metallkärlen.  
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c. Avfall och överbliven materiel vid sjösättning/upptagning och underhåll av båten skall tas hem eller 

sorteras. Farligt avfall lämnas i miljöstationens kärl. 

d. I containern får lämnas brännbart och icke brännbart avfall, dock INTE farligt avfall eller hushållssopor.  

1.8 Meddelandeskyldighet 

a. Medlem skall snarast rapportera upptäckta miljöincidenter, dåliga förtöjningar eller andra 

missförhållanden som kan skada miljön, enskild medlems eller JBS egendomar; 

b. Om DU orsakar eller upptäcker ett större utsläpp i vattnet av miljöfarliga ämnen: 

-  Ring SOS Alarm tel. 112 

-  Ring Görvälnverkets driftcentral tel. 08-50525401 (bemannad dygnet runt) 

-  Ring JBS miljöombud eller varvschef – se Kontakta oss på JBS hemsida 

-  Ring kommunens servicecenter 08-580 28500 (under kontorstid) 

För att begränsa skadan, använd lämpligt saneringsmaterial som finns i miljöstationen 

medan du väntar på räddningstjänsten; 

c. Dåliga förtöjningar och andra båt- eller hamnrelaterade problem rapporteras till hamnkapten. 

1.9 Bottenfärger 

a. För målning, tvätt, slipning och sanering av båtbotten – och hantering av färgrester från bottenfärger – 

finns en ”Föreskrift för bottenfärger” som ska följas, se hemsidan, flik Miljö. Notera att båtbottnar med 

biocidvärden över JBS fastställda gränsvärden INTE får högtrycksspolas i JBS hamn. 

b. Medlem som skrapar bort bottenfärg skall använda marktäckande plastskydd som finns att disponera från 

miljöstationen. Medlem som slipar med maskin skall använda maskin kopplad till industridammsugare 

med avancerat partikelfilter. Vid maskinslipning ska båten täckas in också på sidorna för att förhindra att 

fint slipdamm smutsar ner mark och båtar i närheten. Blästring får bara göras yrkesmässigt, och efter 

styrelsens godkännande. 

§ 2 Hamn- och varvsområde - vistelse och användning  

2.1 In- och utpassering - medlem, familjemedlem, delägare 

a. Grindarna till området skall hållas låsta alla tider på dygnet; 

b. Tillträde till området är vid övre gång- och bilgrind med medlems egen kodade plastnyckel; 

c. Vid elavbrott eller fel kan övre grindar inte öppnas med plastnyckeln men det finns ett reservförfarande 

som anges på anslagstavlan vilket möjliggör öppning inifrån området. 

På anslag finns angivet vilka som skall kontaktas om fel uppstått; 

d. Nycklar till hamnen och klubbhus/masthus är personliga och får inte överlåtas. Medlem får utkvittera 

plastnycklar, metallnycklar, bilpass mot depositionsavgift (faktureras).  

Deposition och avgifter fastställs på årsmöte och publiceras på www.jbs.nu /Medlemskap /Medlemsinfo. 

e. Förlust av nyckel rapporteras till medlemsansvarig som avregistrerar och spärrar aktuell plastnyckel.  

f. Bilpass, synligt, krävs på varje bil i hamnen; 

g. Medlem kan ha med sig besökare i hamnen och ansvarar då för dessa.  

Om besökare har bil skall ett temporärt bilpass (finns i hamnkontoret) läggas synligt i vindrutan; 

h. Det är ej tillåtet att åka in med bil bakom annan utan att ha använt sin egen nyckel. Enda undantaget är 

medföljande besökare till medlem enligt g. ovan. Bilgrinden passeras först när man fått grönt ljus. 

Kontrollera att ev. efterföljande bil använder nyckel för sin passage. Om inte, kontrollera behörighet; 

i. Om det finns delägare till en båt måste samtliga vara medlemmar om de inte tillhör samma familj – och 

därmed använda egen nyckel.  Undantag skall beslutas av styrelsen; 

j. Det åligger varje medlem att vara vaksam att obehöriga personer inte uppehåller sig inom JBS område. 

Medlem skall kunna legitimera sig vid vistelse inom JBS område. Om det misstänks att obehöriga finns 

inom hamnområdet kontaktas vaktchefen eller styrelsemedlem; 

k. Fordon får parkeras inom området endast när båtägaren är i hamnen eller är ute med båten; 

http://www.jbs.nu/
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l. Parkeringsförbud gäller framför sjösättningsramp, trailerramp och truckplatser; 

m. Fordon får endast ställas i brandgata om föraren är i hamnen; 

n. Respektera hastighetsbegränsningarna – 10 km/h på varvsområdet, 3 knop i hamnen! Kör försiktigt! 

2.2 In- och utpassering, hantverkare, gäster 

a. Om hantverkare eller andra skall komma till hamnen för att arbeta med medlems båt eller annat behövs 

skriftligt tillstånd från hamnkaptenen. Ett temporärt bilpass och nyckel lämnas ut av medlemsansvarig. 

2.3 Gästande båtar 

a. Icke JBS-båtar kan efter överenskommelse med hamnkapten temporärt få använda hamnen. Gäst till 

medlem kan kortvarigt förtöja vid vågbrytaren. Medlemmens namn och telefon skall tydligt kunna ses från 

bryggan. Båt måste vara försäkrad och försäkringshandling skall uppvisas för hamnkapten; 

2.4 Användning av JBS anläggningar och utrustning 

a. Hamnen är avsedd för medlemmar och medlems registrerade båtar.  Båtar som anlöper JBS hamn för att 

nyttja JBS sugtömningsanläggning får vistas endast inom anvisat bryggområde utan särskilt tillstånd. 

Hamnen får inte användas för andra ändamål om inte styrelsen skriftligt godkänt detta; 

b. Medlem får fritt använda anläggningar och utrustning såsom mastkran, slip med vinsch, verkstad vid 

hamnkontoret, klubbhus med bastu och toaletter. All användning skall ske med normal aktsamhet och på 

eget ansvar. Mastkranens lyfthöjd är max 11,5 m från bryggdäcksnivån. Observera att truckar och traktor 

endast får användas av ansvariga förare/maskinansvariga angivna på funktionärslistan; 

c. Klubbhuset kan efter överenskommelse med klubbhusvärden hyras av medlem som själv skall vara 

närvarande vid användningstillfället; 

d. JBS klubbholme Möskär ingår i JBS anläggningar. JBS båt som förtöjer vid Möskär bör ha klubbvimpel; 

e. En länspump finns i miljöstationen för båt som riskerar att sjunka. 

f. Serviceplatserna vid vågbrytaren utanför piren får disponeras tillfälligt efter samråd med hamnkapten.  

Tillfällig förtöjning längs med vågbrytaren för rengöring av båtbotten (typ ”skrubbis”) är tillåtet. 

2.5 Ordning och reda 

a. I såväl eget som andras intresse skall medlem iaktta ordning och reda inom hamnen; 

b. Alla båtar och trailrar i hamnen skall ha en JBS-dekal märkt med medlemsnummer. Dekalen skall vara väl 

synlig och läsbar – och för bryggförtöjda båtar skall dekalen kunna ses från bryggan. För landplacerade 

båtar – sommar och vinter – skall vagga/bockar/trailer dessutom ha en väl synlig och läsbar märkbricka 

med medlemsnummer – och helst också telefonnummer.  JBS tillhandahåller dekaler och märkbrickor; 

c. All annan utrustning som förvaras inom hamnområdet, såsom mast, jolle, upptagningsvagn, trailer, 

uppläggningsmaterial m.m. skall ha väl synlig märkbricka med medlemsnummer; 

d. Varje båtägare är skyldig att snarast efter sjösättning bunta ihop och med sitt medlemsnummer tydligt 

märka all vinteruppläggningsmateriel samt placera detta på anvisad plats; 

e. I syfte att minska risken för stölder, ska alla utombordsmotorer på JBS område vara DNA-märkta.  

JBS tillhandahåller ”JBS-DNA” till lågt pris för de som inte har egen DNA-märkning. 

f. Notera att fiske inte är tillåtet inom området. 

2.6 Krav på sjövärdighet och förbud för vissa båttyper 

a. Båt som ska förtöjas i JBS hamn måste vara sjövärdig. Kravet kan prövas av hamnkapten eller oberoende 

båtinspektör. Båt som inte anses sjövärdig avvisas. 

b. Från augusti 2020 tillåts inte nytillkommande vattenskotrar inom JBS hamn- och varvsområde. 

2.7 Övergivna båtar, trailers och materiel av ringa värde 

c. Båtar och materiel (t.ex. trailers) som påträffas omärkta förses med en skylt med uppmaning till ägaren att 

ge sig till känna. Om ingen ägare ger sig till känna inom 1 år anses godset övergivet. 

JBS har i sådant läge laglig rätt att omhänderta materielen för försäljning eller skrotning. 
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d. JBS har rätt att förfoga över all omärkt materiel av ringa värde.  

Sådan materiel bortforslas på våren vid tidpunkt som aviseras på JBS hemsida och/eller i JBS-bladet; 

§ 3 Hamnplats (sommarplats) 

3.1 Definition av hamnplats 

a. Hamnplats kan avse bryggplats, trailerplats, strandplats eller kanotplats; 

b. Jolle anses inte uppta en hamnplats, förutsatt att jollen förvaras i särskild  jolle-förvaringsplats eller ryms 

inom huvudbåtens tilldelade plats. 

3.2 Tilldelning av hamnplats 

a. Hamnplats erbjuds medlemmar i medlemsnummerordning – med möjlig avvikelse p.g.a. matchning av 

lediga bryggplatsers bredd till köande båtars storlek; Hamnplats tilldelas endast båtar som intygats 

skrovrena enligt JBS definition (se hemsidan, flik Miljö); 

b. Bryggplatser får disponeras från isfri vår tills risk för säsongens första isläggning uppstår. 

c. Medlem får ha högst 2 båtar + en kajak/kanot i kanotställ och en släpjolle i JBS hamn, men endast 1 

bryggplats. Medlem betalar avgift för varje plats, utom för jolle i jolleställ eller inom egen bryggplats;  

d. Nyttjanderätten till platsen är personlig och avser egen båt av registrerad typ för fritidsbruk, med största 

längd 12 m eller största bredd 3.5 m. Större båtar kan efter särskild prövning i styrelsen i begränsad 

omfattning tilldelas hamnplats; 

e. Trailerbåtägare kan tilldelas en ”egen” numrerad trailerplats på lättåtkomliga plana markytor. För 

platserna T01 – T51 gäller att den tilldelade platsen får nyttjas mellan 15 maj och 15 september.  

Under övrig tid (vinterparkering) måste båten flyttas till särskilt anvisade platser (se karta i hamnkontor). 

f. Trailrar utan båt (t.ex. för de trailerbåtar som har bryggplats) får parkeras på de fria trailerytorna 

kostnadsfritt. Endast trailrar som används för egen registrerad båt får finnas i hamnen; 

g. Om delägare vill överta hamnplats måste denne ha varit medlem i JBS minst fem år och kunna styrka 

delägarskap från begynnelsen av ägandet. Styrelsen kan bevilja undantag från denna regel. 

3.3 Återtagning av tilldelad hamnplats 

a. Medlem som byter båt till annan typ/storlek är inte garanterad att få behålla tilldelad plats. Medlem skall 

då på nytt ansöka om hamnplats; 

b. Medlem som säljer sin båt skall underrätta hamnkapten. Hamnplats återtas då, såvida inte medlem anmäler 

avsikt att inskaffa annan båt av likvärdig typ/storlek inom två månader; 

c. Hamnkapten har rätt att omdisponera bryggplatser för optimering av tillgängligt utrymme; 

d. Har medlem inte erlagt stadgade avgifter återtas hamnplats efter beslut i styrelsen; 

e. Har medlem inte utnyttjat tilldelad hamnplats under mer än 1 år (”sommarliggare”) återtas platsen om inte 

särskilda skäl föreligger. Hamnplats med sjösatt båt som uppenbarligen inte används (båten är t.ex. inte 

påmastad efter lång tid) kan efter särskild prövning återtas. 

f. Vid överlåtelse av båt till annan JBS-medlem medföljer inte hamnplatsen. Hamnplatsen återtas, nya 

ägaren får ansöka om hamnplats. 

3.4 Temporär utlåning av tilldelad hamnplats 

a. Medlem som flyttar sin båt från hamnen och avser att inte utnyttja tilldelad hamnplats under en 

sammanhängande tid av minst 12 veckor, skall senast under maj månad meddela hamnkaptenen att platsen 

ställs till temporärt förfogande. Om platsen kan hyras ut får medlem reducerad bryggavgift, och befrias 

från en (1) vakttjänstgöring – som normalt skall fullgöras av platsnyttjande medlem; 

b. Medlem som avser att inte utnyttja tilldelad hamnplats under en kortare tid, skall meddela hamnkapten i 

god tid att platsen får disponeras. Innehavaren ansvarar för tilldelad vakttjänst, men får reducerad 

bryggavgift för uthyrd period som är minst 2 veckor. Hamnkapten har rätt att disponera medlems 

hamnplats när medlems båt ännu inte är sjösatt eller efter dennes upptagning. För sådan användning ges 

inte reducerad bryggavgift. 
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c. Medlem med hamnplats som har båten kvar på JBS område (”sommarliggare”) får reducerad bryggavgift 

om platsen kan hyras ut enligt § 3.4a ovan, men medlemmen behåller sin vakttjänst.  

d. Medlem som inte belagt sin plats före 1 juli överlåter därmed nyttjanderätten till JBS för temporär 

utlåning. Hamnplatsinnehavaren är dock fortfarande ansvarig för sin vakttjänst; 

e. Fördelning av tillgängliga låneplatser görs av hamnkapten. Fördelningen görs primärt i medlemsnummer-

ordning med nödvändig hänsyn till båtarnas och lediga bryggplatsers storlek. Båtar som kräver trucklyft 

kan få förtur före båtar som kan sjösättas vid trailerrampen. Medlem får inte själv låna ut sin hamnplats. 

3.5 Förtöjning - ansvarsfördelning 

a. Y-bommar, bojar, kättingar, bojstenar och förtöjningsöglor på bryggorna tillhandahålls av JBS.  

Endast JBS funktionärer får hantera sådan materiel och inga andra förtöjningsanordningar får monteras 

utan hamnkaptens godkännande. JBS inspekterar och underhåller materielen fortlöpande; 

b. All övrig materiel för förtöjning av båt – förtöjningslinor, ryckavlastare, fendrar mm – är medlems ansvar 

och dimensioneras med hänsyn till båten;  

c. Skada på grund av bristande förtöjning eller oförsiktig manövrering inom hamnen ersätts av den vållande. 

3.6 Krav på förtöjningsmateriel 

a. Förtöjningslinor skall vara i fullgott skick, och för båtar mindre än 3 tons deplacement ska de ha en minsta 

diameter av 12 mm. För båtar 3-5 ton: minst 14 mm, för båtar mer än 5 ton: minst 16 mm; 

b. Förtöjningslinor (två) till boj skall ha säkerhetskarbinhakar typ Merxhake eller motsvarande.  

Hake av öppen typ tillåts inte; 

c. Förtöjningslinor till Y-bom eller brygga skall vara försedda med ryckavlastare, som kan vara gummi-

avlastare eller stålfjäder som säkras med kätting. Vid förtöjning vid Y-bom skall endast gummiavlastare 

användas. Förtöjningarna skall fästas till Y-bom och brygga med galvaniserade skruvschacklar.  

För dimensionering hänvisas till försäkringsbranschens rekommendationer; 

d. Förtöjningslinor med inbyggd fjädring tillåts om de används och dimensioneras enligt försäkrings-

branschens rekommendationer 

e. Samtliga förtöjningslinor skall vara försedda med kaus; 

f. Båt skall vara försedd med fendrar av tillräcklig storlek och i lämpligt antal.  

För båtar längre än 7.5 m - minst 3 fendrar, för övriga båtar minst 2 fendrar per sida. 

g. För information med illustrationer, se Krav på förtöjning på hemsidan/Medlemmarnas sidor/Hamnen; 

3.7 Tillsyn och besiktning 

a. Vaktmanskap och hamnbefäl har rätt att gå ombord på båtar för att se till eller besiktiga förtöjningarna. 

Den som får besiktningsanmärkningar skall åtgärda dessa inom föreskriven tid, annars utgår avgift. 

§ 4 Varvsplats (vinteruppläggning) 

4.1 Tilldelning av varvsplats 

a. Egen båt av registrerad typ för fritidsbruk med största längd 12 m eller största bredd 3,5 m erbjuds normalt 

anvisad plats för vinteruppställning. Större båtar kan efter särskild prövning i styrelsen i begränsad 

omfattning tilldelas varvsplats.  

b. Båtägare som önskar förvara båten på land över sommaren skall överenskomma detta med hamnkapten. 

En båt får ligga max 3 år på land utan sjösättning. Undantagsvis kan styrelsen efter skriftlig ansökan 

bevilja visst anstånd om speciella skäl föreligger;  

c. Runt 1 juli inventeras varvsområdet. Båtar som då ligger kvar noteras som sommarliggare, medlem 

debiteras avgift för sommaruppläggning. 

d. Medlem som tilldelats trailerplats T01 – T51 disponerar platsen endast mellan 15 maj och 15 september. 

Under övrig tid (vinterparkering) måste båten flyttas till särskilt anvisade platser (se karta i hamnkontor). 

e. Medlem som tilldelats trailerplats T101 eller högre disponerar platsen hela året. 
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f. Medlem som parkerat trailer på anvisad ledig pallbåtsyta efter sista ordinarie upptagning, är skyldig att 

flytta bort trailer som står i vägen för sjösättningsaktiviteter, i god tid före första sjösättningsdag på våren. 

Sådana ytor är: Området mellan sjösättningsramp och truckparkeringsområdet, högra sidan på övre plan. 

4.2 Krav inför vinteruppläggning  – pallning, täckning, båthus, mastförvaring 

a. Båtägare är skyldig att ha egen pallning i form av färdiganpassad vagga, båtvagn, bockar och stöttor i 

fullgott skick för båtens uppställning; Trailerbåtar får stå på sin trailer. 

b. Vaggor skall uppfylla kraven i ”Vaggor och stöttor på JBS varvsområde” enligt senaste revision (finns i 

pärm i hamnen och på hemsidan). Kontakta hamnkapten vid osäkerhet; 

c. Båt som vid upptagning har mast påmonterad ska ha bommen avmonterad, vanten bör vara slackade, 

slingmärken anpassade. Båten ska ha en kraftig vagga som skall besiktigas och godkännas av hamnkapten; 

d. Båtar skall kunna tas upp, flyttas och sjösättas med JBS egna resurser (truckar, ramper). 

e. För att förhindra skador på egen och andras båtar är övertäckningsmaterial av plåt eller dylikt inte tillåtet;  

f. Presenningssträckare i form av dunkar får inte innehålla miljöfarliga ämnen (t.ex. glykol). Använd grus; 

g. Båtar och inventarier läggs upp helt på ägarens egen risk och ansvar; 

h. Båthus och andra vintertäckningar får vara högst 1 m bredare resp. längre än båten. Större täckningar får 

undantagsvis användas efter överenskommelse med hamnkapten; Medlem som har båthus eller stor täck-

ställning skall notera LxB vid registrering av upptagning så hamnbefäl kan planera utrymmet mellan båtar.  

i. I masthuset får endast förvaras master med tillhörande utrustning. Utstickande utrustning (t.ex. spridare 

och/eller rullsystem) skall ha demonterats. Medlem får en plats anvisad av hamnkapten. 

j. Efter sjösättning skall medlem göra rent på sin båtuppläggningsplats. Vagga/bockar skall flyttas till 

sommarförvaringsplats, avfall skall lämnas på avsedd plats i miljöstationen.  

4.3 Krav på vinterliggare i sjön 

a. Brygga 6 hålls normalt isfri med bubbelledning. För vinterliggare i sjön tillämpas regler enligt särskilt 

upprättat avtal. Vid risk för isbildning i hamnen skall båt ha flyttats till brygga 6. 

4.4 Avgifter för uppläggning på land 

a. Avgift för vinteruppläggning beräknas på båtens bredd x längd. Båtmått hämtas från ett båtmodellregister, 

men korrigeras för t.ex. eftermonterade peken, badplattformar. För större vintertäckningar ( > 1m längre 

eller bredare än båten enligt § 4.2h) beräknas avgiften på LxB-måtten. 

b. För sommarupplagda båtar betalas avgift enligt samma regler som gäller för vinterplats, men avgiften höjs 

med 50% andra året, och 100% tredje året. 

§ 5 Sjösättning och upptagning 

5.1 Båtlyft – krav och förutsättningar 

a. Båt tas upp och sjösätts på eget sätt (t.ex. trailerramp) eller i klubbens regi med truck. Båtar som ska 

landtransporteras får efter överenskommelse med hamnkapten lyftas med extern anordning (kranbil). 

b. För sjösättning och upptagning är JBS egen maskinutrustning begränsad till att hantera båtar (vikt och 

dimension) som svarar mot utrustningens kapacitet, f.n. 8 ton. Djup vid upptagningsrampen är c:a 2 m; 

c. JBS truckar får endast köras av särskilt utsedda truckförare och maskinansvariga enligt funktionärslista. 

d. Båtägare skall underlätta upptagning/sjösättning genom att förbereda båten (ta bort mantåg/stöttor, fälla/ta 

bort gösstakar/kapell etc.); 

e. Båtägare skall ha förberett märkning på skrovet för truckbandens lyftpunkter - ”slingmärkning” - och skall 

innan lyft ge klartecken till hamnbefäl att banden ligger rätt; 

f. Ingen person får befinna sig i, på eller under båt vid lyft/transport. Inget arbete (ex.vis bottenmålning) får 

utföras på lyft båt. Vid transport är det inte tillåtet att åka på truck; 
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5.2 Ordinarie schemalagd sjösättning/upptagning 

a. För upptagning i klubbens regi skall båtägare logga in i BAS och registrera önskat upptagningsdatum för 

aktuellt varvsområde. Årets registreringsstart (c:a 1 augusti) aviseras via mail och på hemsidan. Med valet 

av upptagningsdatum följer ett givet sjösättningsdatum på våren. Sjösättning sker i motsatt ordning till 

upptagning. Båt som tagits upp första upptagningsdag sjösätts således sista sjösättningsdag. 

Medlem kan när som helst kontrollera sitt sjösättningsdatum genom att logga in i BAS. 

b. Båtägare skall anmäla sig vid angiven tidpunkt för tjänstgöring och visa giltigt försäkringsbevis; 

c. Hamnbefäl bär orange väst och är ansvarig vid sjösättning/upptagning. Hamnbefäl delegerar uppgifter till 

båtägare (eller reserv) som skall bära grön/gul väst. Alla hjälps åt tills sista båt är klar. Arbetsflödet brukar 

tillåta att båtägare får lämna arbetslaget kortvarigt för rengöring av egen båts undervattenskropp; 

5.3 Sjösättning/upptagning på annan, icke schemalagd tid 

a. Båtägare skall planera för sjösättning/upptagning under schemalagda tider. Undantagsvis kan 

sjösättning/upptagning göras på icke schemalagd tid; 

b. Båtägare som är förhindrad att sjösätta/ta upp båt på fastställda dagar skall kontakta hamnkapten för att 

planera in lämplig tid m.h.t. truckförares deltagande. Truckförare har då motsvarande ansvar som 

hamnbefäl – och skall t.ex. kontrollera att båten är försäkrad innan arbete påbörjas. Båtägare skall anlita 

erforderligt antal medhjälpare med hänsyn till flytt och injustering av vagga;  

En väsentligt högre avgift tillämpas för icke schemalagd sjösättning/upptagning se hemsidan; 

5.4 Flytt av båt/trailer som är i vägen för sjösättning/upptagning/annan verksamhet 

a. Båtägare som anmäler behov att flytta sin båt till annan varvsplats (t.ex. för renovering) medges flytt till 

anvisad ”ostörd” plats (i mån av tillgång) för sommarperioden. Giltigt försäkringsbevis skall uppvisas. 

b. Båtägare som drabbas av oväntad/oavsiktlig händelse (stöld av väsentlig del på båten, plötslig sjukdom) 

medges flytt av sin båt till anvisad plats tills problemen lösts.  

c. Båtägare som inte infinner sig vid schemalagd sjösättning eller som genom bristande förberedelser inte 

kan sjösätta sin båt får betala särskild avgift för temporär flytt av båten. 

d. Trailer med eller utan båt, bil eller medlems tillhörigheter som står i vägen för klubbens verksamhet skall 

efter anmodan flyttas till anvisad plats. Medlem som inte respekterar anmodan får betala bötesavgift. 

Trailer får inte låsas vid fasta objekt (räcken, stolpar) och trailerns hjul får inte låsas. Trailer ska kunna 

flyttas av JBS arbetslag utan att skador åsamkas. 

e. Tom trailer får flyttas av medlem ett kort stycke för att skapa bra platsutnyttjande för vinteruppställning. 

§ 6 Försäkringsskydd 

a. För att få disponera JBS hamn och varv skall medlem ha båten lägst ansvarsförsäkrad.  

JBS rekommenderar dock helförsäkring och att medlem är informerad om självrisken.  

Medlem, båtägare och försäkringstagare skall vara samma person; 

b. Undantag från krav på ansvarsförsäkring kan göras för små båtar med liten risk för sin omgivning – jollar, 

kanoter och roddbåtar utan motor – efter godkännande av hamnkapten eller JBS styrelse. 

c. Medlem som tar upp/sjösätter sin båt med truck skall för ansvarig funktionär uppvisa sitt försäkringsbevis.  

d. Medlem med trailer- eller strandplats skall efter anmodan från ansvarig funktionär uppvisa giltigt 

försäkringsbevis; 

e. Vid skada på person eller medlems egendom inom JBS område skall JBS skadeblankett användas. 

Blanketten fylls i av medlem, och vid gemensamma aktiviteter – ex.vis upptagning/sjösättning – även av 

ansvarigt hamnbefäl, hamnkapten eller varvschef. Blanketten lämnas till styrelsen.  

Skaderapporten används för skadereglering och som underlag för förbättring av JBS rutiner; 

f. Vid småskador där medlem och JBS är överens om att JBS brustit i sina åligganden eller att funktionär 

varit oaktsam och vållande, kan medlem göra anspråk på skadebeloppet - dock maximalt 20% av ett 

basbelopp. Med funktionär jämställs även medlem (dock inte vid hantering av egen båt) som av JBS 

uttagits i arbetslag. Medlems anspråk hanteras och beslutas i styrelsemöte. 
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g. Vid alla andra skador eller om medlem och JBS inte är överens om vållande skall medlem anmäla skadan 

till sitt försäkringsbolag för bedömning av vållande och för reglering av skadan. Om försäkringsbolaget 

kräver utredning av vållandefråga ska detta skötas mellan medlems och JBS försäkringsbolag. När 

vållandefrågan avgjorts regleras skadeersättningen enligt bedömningens utslag av JBS och/eller JBS 

försäkringsbolag och/eller medlems försäkringsbolag.  

Om JBS inte bedöms vara vållande så hanteras ärendet helt mellan medlem och dennes försäkringsbolag. 

§ 7 Brott mot föreskrifter 

a. Bryter medlem mot dessa eller andra gällande föreskrifter kan medlem få en varning och JBS äger rätt att 

besluta att hamnplats återtages och/eller uteslutning från medlemskap i JBS. 

b. Brott mot vissa föreskrifter eller att medlem inte fullgjort sina förpliktelser kan medföra bötesavgift. 

§ 8 Ändring av föreskrifter 

8.1 Procedur för ändring 

a. Förslag till ändring av dessa ”Föreskrifter för hamn och varv för Jakobsbergs Båtsällskap” skall behandlas 

av styrelsen på ordinarie styrelsemöte.  

8.2 Revisionshistorik 

Ändringen av dessa föreskrifter för hamn och varv har gjorts år:  

2006: (bojar och kättingar tillhandahålles av Sällskapet) 

2007 ändringar/tillägg för § 1.12, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.1, 7.8 och 7.9 

2008 ang. § 3 arbetsplikt 

2009 §1.13- 1.18 om tillträde har tillkommit 

2010: § 1.10 El. anslutning utan tillsyn ... § 4 f) krav på deltagande i infomöte för nya medlemmar. § 7.3  

2011: Datering har tillförts. Dokumentet har omarbetats och omstrukturerats. 

2012: Förtydliganden och smärre ändringar av §§ 1, 2, 3, 4, 5. Betydande omarbetning av §6. 

2013: Ändringar avseende temporär utlåning, vinterplatser mm: §§ 2.4, 3.4, 4.1. Ny § 5.3 

2014: Ändringar avser bottenfärger och trailerparkering, se §§ 1.9, 4.1 h 

2015: Nyckeldeposition har införts. Ändringar i § 2.1 d, e. Krav på sugtömningsanordning infört § 1.6 a. 

2016: Undantag försäkringskrav § 6b. Krav på gummifjädrar vid Y-bom § 3.6d. Förbud mot glykolutsläpp, § 5.1h. 

2018: § 1.7e utgår, § 1.8 och 1.9 kompletteras, ny §2.4f, §3.2b och 3.4b förtydligas, §4.2 och §4.4 uppdateras, § anpassning till BAS. 

2019: § 5.4 har rättats m.a.a. truckavgifter. 

2020 § 1,5 Hamnområde = vatten + mark, § 2.6 krav på sjövärdighet och förbud för vattenskotrar. 

2021 § 1.3 Användning av el har skärpts. 


