ERNEMAR HAMN EKONOMISK FÖRENING
(EHEF)
WWW.ERNEMAR.SE

ORDNINGSFÖRESKRIFTER
SYFTE
1. Ge förutsättningar för trivsel och god ordning i Ernemar hamn samt underlätta
administrationen av hamnen.
ALLMÄNT
1. Det är inte tillåtet att hålla på med andra verksamheter i Ernemar hamn som inte har
med båtlivet att göra.
2. Båtägare som inte fullgjort sina skyldigheter mot föreningen får sin båt flyttad, låst
eller dylikt på båtägarens risk och bekostnad.
3. EHEF fritar sig från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägare
p.g.a. stöld, brand, kranlyft, kollision eller annan orsak.
4. Omhändertagande av övergivna båtar samt uppallningsmaterial som båtvaggor,
trailers, täckställningar etc. görs enligt EHEFs interna rutiner.
REGLER FÖR HAMNOMRÅDET
1. Båten ska vara noga förtöjd med fullgott förtöjningsmaterial. Förtöjning skall ske med
någon typ av ryckdämpare i gummi eller stål. Linorna skall vara sträckta och fjädrarna i
passivt läge med båten ca: 40 cm från bryggan och 15 cm från bom.
2. Årsmärket ska placeras på båten synligt från bryggan.
3. Båten ska regelbundet hållas under uppsikt för att undvika skador på den egna båten och
andras båtar samt bryggor.
4. Båtar som sjunker kan komma att bärgas av EHEF. Kostnaden debiteras båtägaren.
5. Jollar placeras på avsedd plats. Släpjollar får dock förtöjas inom båtplatsens
vattenområde.
6. Röd/Grön-skyltning kan komma att tillämpas. Anmäl därför längre frånvaro till
styrelsen. Gästplatsavgiften tillfaller EHEF.
7. Betald bryggplats disponeras från 1/5 – 15/11. Förtöjning mellan 15/11 och 1/5 enligt
separat överenskommelse med EHEF.
8. Strömförbrukning för batteriladdning och liknande temporära behov ingår i
båtplatsavgiften. För förbrukning av mer kontinuerlig natur erfordras särskilt el-avtal.
9. Om Du upptäcker några skador på hamnutrustning - anmäl detta till styrelsen.
10. EHEF anvisar alltid bryggplats.
11. Utrustningskajen får endast användas tillfälligt för t.ex. i - och urlastning. Båten får inte
lämnas utan uppsikt! Den får heller inte ligga vid utrustningskajen över natt!
12. Båtägare som ej har båtplats i hamnen får utnyttja hamnens service och förtöja sin båt
inom hamnområdet mot erläggande av fastställd avgift.

REGLER FÖR UPPLÄGGNINGSPLAN
1. Uppställning sker på av EHEF anvisad plats – se anslagstavlan på hamnplan.
2. Båt på uppläggningsplan ska vara märkt med kundnummer väl synligt (finns
angivet på EHEF-fakturan).
3. Betald uppläggningsplats disponeras från 1/9 t.o.m. 15/6. För plats under tiden
16/6 – 31/8 fordras särskild uppgörelse med EHEF som då kan anvisa ny plats till
vilken ägaren måste flytta båten.
4. Båtägare ansvarar för att uppallningsmaterial som båtvaggor, trailers,
täckställningar etc är i fullgott skick och identifierbart dvs uppmärkt med
kundnummer (finns angivet på EHEF-fakturan).
5. Uppallad båt skall därefter regelbundet hållas under uppsikt för att undvika skador
på egen båt och andras båtar.
6. Båtägaren ansvarar för städning och god ordning runt sin båt.
7. Elförbrukning i samband med arbeten på båten vid höstupptagningen, temporär
underhållsladdning av batterier under vinterhalvåret samt normal vårrustning på
uppläggningsplatsen ingår. För annan förbrukning erfordras särskild uppgörelse.
8. För Mastskjul gäller särskilda regler enligt EHEFs anvisningar.
9. Under båtsäsongen ska vaggor, trailers, täckställningar och annat
täckningsmaterial placeras på anvisad plats. Kvarblivet och/eller felplacerat
material flyttas av EHEF på båtägarens bekostnad.

MILJÖ
1. Oljor och annat miljöavfall skall lämnas på kommunens miljöstation eller EHEF:s
miljöstation vid verkstaden.
2. Det är förbjudet att på området förvara eldfarliga oljor eller annat material på
sådant sätt att det kan orsaka skada.
3. Övriga sopor i därför avsedda kärl.

PARKERING
1. ALL parkering inom hamnområdet ska ske på därför avsedd plats. Detta för att
underlätta sjösättnings- och upptagningsarbeten.
2. På den asfalterade hamnplanen gäller 6-timmars parkering. Trailers, släpkärror och
vaggor ska parkeras på uppläggningsplanen.
UTESLUTNING
1. Medlem som inte betalt sina avgifter senast 30 dagar efter att skriftlig påminnelse
skickats ut, har förverkat sitt andelsägarskap och utesluts ur föreningen. EHEF löser in
den del av andelen som kvarstår efter att skulden dragits ifrån.
2. Hyresgäst som inte betalat sin avgift inom 30 dagar efter att skriftlig påminnelse
skickats ut har förverkat rätten till platsen. Förfallna avgifter lämnas till indrivning.

UPPSÄGNING
1. Uppsägning av båtplats ska ske senast 15/4. Uppsägning av uppläggningsplats,
förråd eller mastskjul ska ske senast 15/9. Uppsägning ska vara skriftlig!
Andelsägare/hyresgäst ansvarar för att en bekräftelse vid behov kan uppvisas. I
annat fall löper kontraktet ytterligare ett år.
Andelsägare har rätt att återfå sitt andelsbelopp vid utgången av det räkenskapsår
som slutar näst efter en månad sedan medlemmen har sagt upp sig till utträde.
BÅTÄGARENS ANSVAR
1. Det är andelsägarens och hyresgästens skyldighet att känna till dessa
ordningsföreskrifter, som vid behov kan rekvireras från EHEF.
2. Båtägare ska ha sin båt minst ansvarsförsäkrad.
3. Om Du byter båt eller ändrar adress ska EHEF informeras. Vill Du byta till
mindre/större båtplats/andel, anmäl detta till EHEF som anvisar ny plats.
4. I övrigt gäller av EHEF antagna stadgar som finns på hamnexpedition samt
anslagstavlan eller EHEFs hemsida på adresss: www.ernemar.se men kan också
rekvireras från EHEF.
5. Båtägaren förbinder sig att följa dessa ordningsregler och de föreskrifter som
avtalen med kommun innehåller. Avtalen med kommunen säger bl.a. att EHEF har rätt
att ta betalt för utnyttjandet av hamnens service.

HJÄLPSAMHET MOT KAMRATER OCH BESÖKANDE SKAPAR TRIVSEL I VÅR FINA HAMN!

TREVLIGT BÅTÅR!!

Styrelsen.

