
BÅTHAMNSREGLER 
 

KAGGHAMRA TOMTÄGAREFÖRENING 
 

1. Båtplats tilldelas av Hamnkapten (HK) efter ansökan www.kagghamra.com; 
a. Båtplatsen är avsedd för den som står tecknad som tomtinnehavare och medlem i KTF. 
b. Medlem får inte vidare låna ut eller hyra ut tilldelad plats.  
c. Medlem får inte reservera båtplats om den inte tas i anspråk. 
d. Maximal storlek på båt vid föreningens bryggor är: Längd 9 meter och deplacement 5 ton. 

 
2. Om det finns överskott på båtplatser; 

a. Kan medlem erhålla mer än en plats. 
b. Kan båtplats hyras ut till icke medlem efter noggrann prövning av HK. 

 
3. I avgiften för båtplats ingår vinterförvaring. Uppläggningsplats är övre delen av parkeringen vid 

sjön. Båt på land skall förses med båtplatsnummer så att ägaren kan nås vid behov. 
 

4. Uppsägning av plats skall ske före 1 april, i annat fall debiteras båtägaren för ytterligare ett år.  
 

5. Båt skall vara sjösatt före 15 juni och upptagen senast 15 november, om inte annat 
överenskommits med HK. Båt som kvarligger på uppläggningsplatserna efter 15 juni kommer att 
på båtägarens bekostnad fraktas bort mot en kostnad av 500 kronor. VIKTIGT att städa upp efter 
och att ev båtvagn är uppmärkt och placerad på avsedd plats! 

 
6. Avgiften för båtplats bestäms av båtens storlek. Det finns tre klasser av båtstorlekar och grunden 

till avgiften baseras på insänt och undertecknat båtplatsavtal. Avgiften bestäms av KTF:s 
årsmöte.  

 
7. Båtägare är införstådda med att innehav av båtplats innebär båtvaktspatrullering under 

båtsäsong 15 maj – 15 september enligt de regler som fastställs av styrelsen.  
 

8. Förtöjning skall ske med dubbla fjädrar samt säkerhetskätting i bryggans förtöjningsringar eller Y-
bom. Alla båtar med bojplats skall vara förtöjda med V-förtöjning mot akterspegeln. De med Y-
bommar skall även ha förtöjningsfjädrar i aktern. Lämpligt tågvirke i förhållande till båtens storlek 
skall användas. Regler för dimensionering av förtöjningar och bojsten finns anslagna, samt kan 
fås av HK på begäran. Förtöjning skall ske så att inte skador uppstår på andra båtar eller brygga. 
Fendrar skall finnas mellan båtarna. Bojsten skall med god marginal hålla båten på plats. 
Bojkättningen skall kontrolleras varje år. Boj skall vara märkt med platsnummer! 
Förtöjningsmaterial som döms ut av HK skall omgående bytas. 
  

9. Låsning av båt får endast ske med lämplig kätting i förtöjningsringarna om inte annat 
överenskommits med HK.  

 
10. Vintertid skall förtöjningsfjädrar och övrigt förtöjningsmaterial skall vara borttagna från bryggorna.  

Bojkättingar eller andra förtöjningar får då inte fästas i bryggorna. Y-bommar skall demonteras 
och varsamt läggas på land uppmärkta. 
Inför ny säsong skall boj ev återplaceras och Y-bommar återmonteras. 
 

11. HK kan beordra byte av båtplats så att bryggorna utnyttjas på bästa och säkraste sätt. 
 

12. Bojbåt finns att tillgå för den som innehar båtplats. Bojbåten skall alltid förtöjas säkert på därför 
avsedd plats. 

 
13. KTF:s båttrailer får endast användas till roddbåtar och max 250 kg. 

 
14. Bommen får inte lämnas olåst vid in/utfart eller sjösättning/upptagning. Bommen är försedd med 

kodlås.   Gällande kod är:    
 

15. Sjösättning vid rampen: för innehavare av båtplats ingen avgift. För övriga som vill utnyttja 
ramperna uttages en avgift om 200:-   

       
16. All typ av fiske är förbjudet från D-bryggan (badbryggan). Fiske från övriga bryggor skall ske så 

att människor, djur och båtar inte kan komma till skada. 
  

17. Eventuella frågor löses med HK, namn och tel.nr till hamnkaptener finns angivet på 
anslagstavlan, meningsskiljaktigheter behandlas av KTF:s styrelse. 
 
Hamnkaptener: Richard Essving 076-422 60 42   

Björn Lennström: 070-899 89 30                                      KTF mars/april 2014 
 


