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Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening 
Information: Båtar och bryggor 

• Då det är brist på bryggplatser men många platser som är outnyttjade, ombeds 
de som inte nyttjar bryggplatsen att ställa den till samfällighetens förfogande. 
 

• Alla fastigheter är berättigade till en bryggplats. Platsen är endast avsedd för båt 
som ägs av fastighetsägare eller närstående till denne. 
 

• Under vintersäsong (oktober-april) kommer bommen till uppläggningsplatsen 
vara låst i stängt läge med nyckellås.  
Under sommarsäsong (maj-september) kommer bommen att vara låst i öppet 
läge för att uppläggningsplatsen ska kunna nyttjas som parkering. 
Upptagningsrampen kommer då att vara låst med kodlås. 
 

• Nyckel samt kod till låsen lämnas ut av styrelsens medlemmar. 
 

• Om du råkar ut för brand ska du alltid ringa räddningstjänsten på 112. 
Brandsläckare finns även i elskjulet. 
 

• Vid spill av kemikalier och oljor finns absorptionsmedel i elskjulet, lägg det 
använda absorptionsmedlet i en plastsäck och lämna det till en 
återvinningscentral. Vid större utsläpp: ring räddningstjänsten 112. 
 

• Det är numera förbjudet att släppa ut båttoalettavfall i sjön, uppsök en 
tömningsstation när du ska tömma din båttoatank. 
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Ordningsregler: Båtar och bryggor 
 

1. Brygg- och uppläggningsplatser får inte hyras ut av fastighetsägaren. 
 

2. Förtöjning ska ske med fyra punkter, två i aktern och två i fören. Vid behov ska 
båten även förses med fendrar. 
 

3. Inför varje vinter ska allt förtöjningsmaterial tas bort från bryggplatsen, endast 
ringarna på bryggan ska vara kvar. Kvarlämnat material kommer att kapas bort 
innan isen lägger sig.  
 

4. P.g.a. miljöskäl får frigolitbojar ej användas. 
 

5. Endast en båt per fastighet får förvaras på uppläggningsplatsen vintertid. 
 

6. Önskar man lägga sin båt på uppläggningsplatsen under sommarsäsongen måste 
båtfogde tillfrågas. Endast en sommar medges, sen ska båten sjösättas eller 
fraktas bort. 
 

7. Uppläggningsplatsens eluttag är endast avsedda för tillfällig användning, 
exempelvis vid användande av eldrivna verktyg. Elen får inte användas för 
uppvärmning av vinterförvarad båt eller liknande långvariga syften. 
 

8. Material för uppställning, bockar, pressar m.m. ska märkas upp och omhändertas 
av båtägaren samt placeras i enlighet med båtfogdens instruktioner. 
 

9. Efter användning måste respektive anläggning låsas. 
 

10. Allt avfall orsakat av båtägaren (inklusive oljor, bottenfärg, färgskrap etc.) 
måste omhändertas av båtägaren i direkt anslutning till uppkomsten av detta. 
Borttagande av bottenfärg ska ske med skrapning (med eller utan 
färgborttagningsmedel) eller slipning. Avfallet skall samlas upp med en 
presenning under båten eller en dammsugare ansluten till skrapa/slip. Avfallet 
ska sen lämnas till en återvinningscentral. 
 

11. Har du giftbottenfärg på din båt och behöver tvätta botten ska detta ske över en 
spolplatta, detta får alltså inte göras på föreningens mark. 
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