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Ordningsregler för Södertälje båtklubb
Södertälje båtklubb är en allmännyttig ideell förening med gamla anor och är med sina
två hamnar, Karlberga och gamla Mälarbadet belägen i Södertälje på Mälarsidan.
Vår klubbholme Slandö Kalv finner Du på södra Björkfjärden. Vi är ca. 350
medlemmar i klubben och ca hälften äger båtar av varierande storlek.
Styrdokumenten för klubben är våra stadgar, ordningsregler och miljöpolicy.
Ordningsreglerna anslås på hemsidan och uppdateras löpande av styrelsen. Det är
varje medlems skyldighet att ha kunskap om aktuella ordningsregler och att uppvisa
ett gott sjömanskap samt verka för en god samvaro på klubbens områden.
Medlem skall alltid föra en välvårdad klubbvimpel samt årets dekal på sin båt.
Klubbvimpel samt årets dekal, väl synlig framtill på båten, krävs för att liga gratis på
vår klubbholme.
För att hantera båt i vattnet inom klubbens varvsområde bör man ha minst förarbevis.
Medlem som underlåter att följa ordningsreglerna riskerar påföljd, vilket kan
innebära förlust av varvs- och hamnplats och även uteslutning ur SBK. Eventuell
påföljd beslutas av klubbstyrelsen.
Vid en eventuell olycka där det finns risk för sak och personskador eller annan
händelse av allvarlig natur är du som medlem skyldig att meddela ansvarig
funktionär eller styrelsen om det inträffade för att en åtgärdsplan och egenkontroll
skall kunna utföras.
Hamnar & varv
När båtarna förvaras inom klubbens varvsområden skall de ligga på anvisad plats. Det
är inte tillåtet att använda sin båt som tillfällig eller permanent bostad, utom någon
enstaka natt.
Allt förtöjningsgods ska vara väldimensionerat och fjädrar i Y-bomnock får ej
vara av metall. Båtägaren är alltid ansvarig för skador på brygga och andra båtar
som uppkommer p.g.a. bristande förtöjningsmaterial. Y-bommar där båtägares
båt ligger ska vid varje möjligt tillfälle kontrolleras och då brister i
anläggningen upptäcks kontaktar båtägaren hamnkommittén. Var försiktig om
andras egendom och visa omdöme och gott sjömanskap vid manövrer i
hamnarna.
Håll grindar stängda och se till att din hund inte springer lös och förorenar inom
området.
Uppläggningsområdena är avsedda för båtar med tillhörande materiel. Sommartid när
du vistas på sjön kan du parkera din bil på området. Biltvätt, bilreparationer liksom
kommersiellt båtbygge är ej tillåtet! Parkera inte din bil framför båtar, trailers etc. som
kan komma att behöva flyttas.
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Sjö- och torrsättning
Båtplatsavtal och giltigt bevis att din båtförsäkring täcker skador som kan uppstå vid
hantering av din båt, skall visas i samband med sjö- och torrsättning.
Torrsättning/sjösättning kan vägras om medlem har obetalda fakturor.
Sjösättningsdagar anslås på respektive varv och på hemsidan den 15 mars.
Listor för torrsättning och vinteruppläggning anslås på resp. varv och på hemsidan
före 15 augusti. Det är dock medlems skyldighet att hålla reda på datum för torr-/
sjösättning. För att inte behöva betala vinterplats måste uppsägning av plats göras
senast 31 augusti.
Alla har skyldighet att hjälpa till vid sjö-/torrsättning med instruktion av ansvarig
funktionär. Medlem som önskar nyttja varvsområdet för båtuppläggning sommartid
(1 juni till och med dagen före första upptagningsdag) skall skriftligen ansöka hos
styrelsen senast 1 april och om tillstånd erhålles betala fastställd avgift. Om Du har
kvar Din båt på land utan tillstånd debiteras fastställd avgift per dygn. Plats för Din
båt bestäms av hamnkommittén.
Du disponerar och betalar för en area yta som är lika med (båtens totala längd + 0,8
m) x (båtens största bredd + 0,8 m). Ex. en båt med total längd på 10 m (inkl. peke,
badplattform etc.) och bredd på 3,5 m blir 10,8 x 4,3 = 46,4 m2. Din
uppläggningsplats samt din mast skall märkas med en tydlig skylt som visar namn
och telefonnummer. På Mälarbadet skall master under 12 meter förvaras i lilla
mastskjulet vid vägen. Det är inte tillåtet att förvara bommar etc. i mastskjulen!
På sjösättningsdagen skall all uppläggningsmateriel vara undanställt på av
hamnkommittén anvisad plats. Båt på trailer skall placeras på anvisad plats, den
skall märkas tydligt med namn och telefonnummer och nyckel till låst trailer måste
finnas tillgänglig på kansliet.
Trailer & båtvagnar som ej kan flyttas för hand får ej finnas på klubbens område.
SBK har rätt att vid behov lösa in skjul från registrerade skjulägare.
Alla flytetyg som sjösätts på varven (gäller även vattenskoter), skall registreras och
vara knutna till registrerad båtägare/medlem.
Elanvändning och elsäkerhet
Privat elektrisk utrustning måste vara godkänd enligt elsäkerhetsverkets regler. För
belysning disponerar du ca 100 watt och utöver detta, det du behöver för ”normal”
tillfällig användning av arbetsmaskiner såsom dammsugare, slipmaskiner etc. Om
du behöver extra värme för plastning m.m. ansöker du om tillstånd hos
hamnkommittén. Vid effektuttag utöver ovan nämnda, måste elmätare installeras
och elkostnaden betalas av användaren.
Det är inte tillåtet att ändra i den fasta installationen utan godkännande från
styrelsen.
Tänk på att långvarig inkoppling av båten inte är tillåten och att automatiska
batteriladdare kan användas över en (1) natt. Laddning av elfordon är inte tillåtet.
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Brandskydd
Håll god ordning och samla inte bråte som kan orsaka spridning av brand, fri väg
måste finnas runt båten. Kärl med färgavfall eller ämnen som kan självantända, får
ej förvaras inom klubbens område. Slangar, rörledningar och kopplingar till bränsle
och gasolutrustning måste kontrolleras årligen.
Vid svetsning och kapning med vinkelslip måste tillstånd av hamnkommittén sökas
och anvisningar för ”heta arbeten” följas. Informera Dig om var klubbens
handbrandsläckare finns placerade och hur de används.
Miljö
Alla medlemmar är skyldiga att följa de lagar och lokala miljöregler som gäller. Varje
medlem har ett miljöansvar. Det innebär bland annat ansvar att själv ta hand om och
forsla bort miljöfarligt avfall för miljöriktigt omhändertagande. Exempel på sådant
avfall är batterier, spillolja, färg och lösningsmedel.
Inom styrelsen finns en miljösamordnare som ansvarar för:
att det i klubben finns en systematiserad och organiserad egenkontroll med
avseende på miljö- och hälsorisker.
att det finns en aktuell avfallshanteringsplan enligt Sjöfartsverkets föreskrifter.
SJÖFS 2001:13
att rutiner finns för att hantera eventuella utsläpp av farliga ämnen, och att det
finns utrustning att åtgärda detta.
att instruktioner och rekommendationer beträffande miljö som riktar sig till
medlemmarna finns, att dessa anslås i klubbhuset, finns på klubbens hemsida och
informeras om på annat sätt.
Vid eventuella utsläpp av miljöfarliga ämnen som oljor, drivmedel eller andra
kemikalier ska omedelbar sanering ske och, om så krävs, kontakt tas med
larmcentralen SOS på telefon 112. Alla utsläpp ska också rapporteras till styrelsen
eller miljösamordnaren.
I anslutning tillklubbhuset ska finnas spilltråg och absorptionsmateriel att använda vid
utsläpp av farliga vätskor på mark samt länsar att använda vid utsläpp i vatten.
Medlemmar ska vidta åtgärder för att minimera spridande av slipdamm och
skraprester från t ex båtbottenfärg. Slip- och skraprester ska samlas upp och tas till
kommunens ÅVC (återvinningscentral). Slipmaskin ska vara ansluten till
dammuppsamlare.
All hantering av t ex oljefilter, olja, kylarvätskor, motorkonserveringsvätskor och
batterier ska ske på ett sådant sätt att det inte finns risk för att miljön påverkas.
Spilltråg ska användas vid t.ex. oljebyte. Oljor, glykol och andra farliga ämnen ska tas
om hand och lämnas till kommunens ÅVC, Förorenat slagvatten är farligt avfall och
ska tas om hand.
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Latrin från portabel toalett får inom klubbområdet endast tömmas med
suganordningen.
Medlemmar ska följa de lagar och regler som finns vid val av båtbottenfärg. I
Mälaren råder förbud mot biocidfärger eftersom de innebär en risk för miljön.
Båtar med färg som innehåller TBT (tributyltenn, som förbjöds 1989) får inte
förekomma i klubben och ska saneras eller kapslas in. Inga båtar målade med
biocidfärg får högtrycksspolas över mark inom klubbens områden efter 2022. Kravet
gäller även andra bottenfärger om de är av den mjuka/blödande typen.
Båtar som är målade med biocidfärg på botten och inte åtgärdats med spärrmålning
eller sanerats kommer inte att erbjudas fast plats vid bryggan från och med våren
2022.
Ingen båt, som inte haft vinterplats föregående år, kommer att tilldelas vinterplats från
och med upptagningen 2019 om den är målad med ej inkapslad biocidfärg som
överstiger satta gränsvärden.
I samband med ansökan till sommarplats och vinterplats ska båtägaren ange vilken
färg/ färgtyp som använts på båtens botten.
Farligt avfall skall lämnas vid kommunens återvinningscentral, ÅVC. Vid
användning av putsmedel, rengöringsmedel och liknande rekommenderas båtägarna
att välja miljövänliga alternativ, till exempel de som är biologiskt nedbrytbara.
Vid alla arbeten som kan medföra risk för personlig hälsa bör lämplig
skyddsutrustning i form av kläder, skyddsglasögon, andningsmask och handskar
användas.
Med hänsyn till den känsliga miljön i klubbens närmaste omgivning får inte
”extremt bullrande båtar” bryggplats eller vinterplats i SBK.
I klubbhuset och på SBK:s hemsida ska finnas ytterligare anvisningar och råd om
hur medlemmar på olika sätt kan bidra till att minska föroreningarna i naturen.

Slandö Kalv
Båtar förande klubbens dekal för aktuellt år ligger gratis på klubbholmen.
Du kan tälta efter samråd med tillsynsman.
Husdjur får inte vara lösa på holmen.
Klubbholmen har ett reningsverk för hygienhus med toaletter och duschar. Brukare
förväntas använda sunt förnuft och solidariskt hålla rent efter sig själva. Behöver
båtägare tömma sin septiktank kan detta ske i klubbens hemmahamn Mälarbadet i
Södertälje. Mobila toaletter får EJ tömmas på holmens toaletter.
På Slandö Kalv hanteras avfall i enlighet med de anvisningar som är anslagna på
klubbholmen. Då avfallshantering på Slandö kalv är extra arbetskrävande uppmanas
klubbmedlemmarna å det bestämdaste att själva ombesörja transport av eget avfall
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till fastlandet.

Klubbhuset Kompassen
Som medlem kan du hyra Kompassen som bokas hos vår värdinna/värd. Kostnad
och regler för uthyrning framgår av en pärm som finns i klubbhuset samt på SBKs
hemsida. Tänk på att det alltid ska vara tillgängligt för medlemmarna att använda
toaletter, detta gäller således även när Kompassen är uthyrd.
Arbetsplikt
För att SBK ska kunna verka som allmännyttig ideell förening, måste arbeten inom
klubben i första hand utföras av medlemmar. Registrerad båtägare mellan 19 och 71
år (71+ frivilligt) är skyldig att utföra arbetsuppgifter i klubben. Arbetet kan vara av
praktisk natur eller administrativt arbete. Överenskommelse om frihet från
arbetsplikt görs med styrelsen efter skriftlig hemställan. Styrelse och andra
funktionärer utför sin arbetsplikt genom sitt förtroendeuppdrag. Antal timmar
arbetsplikt är normalt bestämt till 10, men kan ändras av styrelsen efter behov i
början på året. För ej uppnådd minimitid debiteras båtägare en fastställd avgift vid
årets slut. Ett extra vaktpass kan kvittas mot arbetsplikt, ej omvänt! Arbetsinnehåll
och tillfällen redovisas på hemsidan och genom anslag på varven. Uppmaning till
arbetsplikt kan också komma att skickas ut via SMS. Det är varje arbetspliktig
medlems eget ansvar att utföra fastställda antal arbetstimmar och för undvikande av
fel är du skyldig att själv förvissa Dig om att du är antecknad i arbetsjournalen.

Vakthållning
Registrerad båtägare mellan 19 och 71 år och som har sommarplats vid brygga eller
på land på klubbens varv har vaktskyldighet med en natt per år. Detta gäller även
trailerbåtägare. För medlem 71+ är vakthållning frivillig. Vaktperioden är från en
vecka före första sjösättning till en vecka efter sista upptagning. Överenskommelse
om vaktfrihet görs med styrelsen efter skriftlig hemställan.
Du väljer vaktnatt i en vaktpärm där också anvisningar för vakthållning finns.
Vakthållning sker mellan 22.00 – 05.00. Två vakter skall gå per vakttillfälle.
Medlem som ej fullgjort vaktplikt debiteras en fastställd avgift.
Registrerad båtägare kan gå en extra vaktnatt som då kvittas mot arbetsplikt. OBS ej
tvärtom. Du får ej välja fredag eller lördag som extra vaktnatt.
Båtägare är befriad från vakthållning det första kalenderårets medlemskap.
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