Ordningsregler för ÖSS hamn och varvsområde
(Fastställd av ÖSS styrelsemöte och gällande från den 26/3 2019)

Förutsättning:
Medlemskap i ÖSS och att alla tidigare fakturerade avgifter är reglerade
förutsättning för att behålla eller erhålla bryggplats och varvsplats samt
för att sjösätta och torrsätta båt. Dessutom krävs att båtägaren alltid
har båt fullgott försäkrad under hela året.

Bryggplats
Uthyrning
Båtplats hyrs säsongsvis under perioden 1maj till 15 oktober eller från
första officiella sjösättningsdag till sista officiella upptagningsdag. Önskas
platsen disponeras utöver denna period fordras hamnkaptenens
medgivande.
Uppsägning av bryggplats skall ske senast 31 mars. Vid uppsägning av
båtplats efter tid ovan skall bevakningsuppdrag fullföljas och
bryggplatsavgift betalas.
Hamnkaptenen fördelar båtplatser ur båtplatskön. Båtplatser utdelas i
följande ordning: Till medlem som ansökt om byte av befintlig båtplats,
därefter till invånare i Östhammars kommun och därefter boende utanför
kommunen.
Plats i kön kräver medlemskap i klubben.
Varje båtplats är personlig.
Båtägare får endast avstå från att disponera sin plats en säsong. Om
särskilda skäl föreligger kan längre tids uppehåll medges av
hamnkaptenen. Den som inte kommer att disponera sin båtplats
kommande säsong skall meddela detta till hamnkaptenen.

ÖSS har rätt att hyra ut sådana platser i andra hand. Privat uthyrning av
båtplats är förbjudet.
Hamnkaptenen har rätt att göra nödvändiga omplaceringar inom
hamnområdet om så krävs för att få ett bättre utnyttjande av
hamnplatserna. Vid sådana omplaceringar är berörda båtplatsinnehavare
skyldiga att medverka.
Förtöjning
Båtplatsinnehavare lägger ut och ansvarar för sin egen
förtöjningsutrustning Vid behov skall detta göras med hjälp av klubbens
ansvariga bojskeppare. Placering av bojsten och val av kättingtyp och
längd skall ske i samråd med denne. Boj skall placeras så att passage av
andra båtar inte försvåras. Material och utförande skall väljas så att
andra båtar inte kan skadas. Vid övertagande av gammal
förtöjningsutrustning är det den nye ägarens skyldighet att försäkra sig
om att den är i gott skick och dimensionerad för berörd båt. Båt skall
placeras så att framkomlighet på bryggan inte äventyras.
Förtöjningar skall vara två stycken vardera i fören och aktern.
De skall vara sträckta och fastgjorda så att de förhindrar båtens drift i
sidled. Båtens långskeppslinje skall vid användande av boj vara placerad
mot bryggans nummermarkering. De två akterförtöjningarna skall var för
sig vara fastgjorda i bojen.
Båt skall vara försedd med minst två fendrar på varje sida.
Båtägare som disponerar y-bommar ansvarar för att dessa är i fullgott
skick och skall minst inför varje säsong kontrollera att de är i fullgott skick.
Bommar på brygga A1 ägs av båtplatsinnehavaren.
Bryggor
Elkablar får endast tillfälligt dras ut på bryggorna med tanke på
olycksrisken. Inga fasta konstruktioner får förekomma på bryggor eller
bommar. Jollar får inte förvaras på bryggan. Det är inte tillåtet att flytta Ybommar på eget bevåg.

Bojbåt
Utläggning/underhåll av boj och bojsten sköts genom ÖSS försorg med
klubbens bojbåt. Bokning av bojbåt skall göras via särskild pärm vid ÖSSklubblokal.

Varvsplats
Uthyrning
Vinterförvaring av båt på varvet är i första hand tillgänglig för innehavare
av båtplats i hamnen och skall bokas senast i samband med upptagning.
Varvsplats som inte längre önskas skall sägas upp innan den 15/8.
Vinterförvaring för medlem som inte har båtplats i hamnen kan
tillhandahållas i mån av plats. Plats i kön kräver medlemskap i klubben.
Sommar- och vinterförvaring på land skall alltid bokas via sjösättnings/upptagningspärmen som förvaras i ÖSS-klubblokal. Sommar- och
vinteruppställning anvisas av varvspersonalen. Sommaruppställning avser
tiden 1/6-31/8 och vinteruppställning avser tiden 1/9-31/5.
Debitering av uppställning sker enligt särskild prislista oavsett
förvaringstid, för mer information se öss.se.
Uppställning av båtar
Inga båtar får förvaras på land inom varvsområdet under
sommarperioden (normalt 1/6-31/8). Tillstånd till avvikelse från denna
regel kan i särskilda fall beslutas av styrelsen. Det åligger båtägaren att
begära tillstånd. En ansökan om tillstånd skall inlämnas till expedition eller
varvschef. Ansökan skall innehålla motivering.
Vinterförvarade båtar skall vara säkert uppallade på vagn, vagga eller
bockar. Respektive båtägare ansvarar för att den egna båten inte skadar
person eller egendom.
Båtägare är skyldig att rätta sig efter anvisningar från ansvariga i
varvssektionen. Tydlig märkning med namn och telefonnummer skall
finnas vid varje uppställd båt.
Båtvagnar skall vara permanent märkta på samma sätt.
Båtägare som har egen vagn är ansvarig för att vagnen är i sådant skick
att den har rätt funktion och att den är rätt dimensionerad, så att den inte
skadar person eller egendom.
Vinterförvarade båtar får inte varmhållas med värmeelement eller
kupévärmare annat än tillfälligt och då under ägarens tillsyn.

Uppställning av vagnar
Vagnar som medger transport efter personbil skall sommartid
transporteras bort från varvsområdet av ägaren. Kostnadsfri
uppställningsplats för dessa vagnar kommer att finnas för dem som så
önskar. De vagnar som inte kan transporteras efter personbil och måste
bli kvar på varvsområdet kommer att avgiftsbeläggas. Vagn som ställs på
kostnadsfria parkeringen skall tas bort från denna parkering vintertid.
Förvaring av master
ÖSS tillhandahåller i för ändamålet ett mastskjul avsett förvaring av mast,
förvaring i mastskjulet är avgiftsbelagd.
Vid förvaring av master i mastskjulet skall dessa vara märkta med namn
och telefonnummer.
Ägaren av mast ska ta bort spridare och vant och avlägsna dessa från
mastskjulet för att minimera utrymmet masten kräver, då utrymmet är
begränsat.
Sjösättning, upptagning
Varvspersonalen får inte ta upp din båt och placera den på vagn om vagn
bedöms som undermålig.
Varvspersonalen har utan båtägarens närvaro rätt att inom klubbens
område flytta båt vars ägare är okänd eller då uppmaning till båtens
ägare att flytta den inte hörsammats. Eventuella skador på båt som kan
uppkomma vid sådan flytt är båtägarens ansvar.
Bokning av sjösättning och torrsättning görs via en speciell blankett i
sjösättnings-/upptagningspärmen som förvaras i ÖSS-klubblokal. Pärmen
läggs ut 15/4 respektive 15/8 för sjö- respektive torrsättning.
Blanketten skall vara fullständigt ifylld.
Vid sjösättning och upptagning skall båtägaren själv medverka.
I direkt anslutning till sjösättning ska uppställningsplatsen städas. Allt
materiel ska vara hopplockat och säkrat, båthus och ställningar skall
ovillkorligen plockas ned. Materiel skall i första hand förvaras på egen
båtvagn annars endast på för ändamålet anvisad plats.
Materiel som inte är märkt eller förvaras på ej avsedd plats kommer att
städas bort, även täckning/båthus omfattas.

Allmänna regler
Användning av servicebrygga och mastkran
Användande av servicebrygga och mastkran skall ske på sådant sätt att
köbildning minimeras. Förbered avmastning vid din egen bryggplats
genom att ta bort segel och bom. Vid påmastning klä din mast (vant och
stag) innan du lägger din båt vid kranen. Ligg inte under mastkranen
längre än absolut nödvändigt.
Låsning och tillträde
Grindar till bryggor och varv skall vara låsta, även dagtid.
Nycklar tillhandahålls på ÖSS expedition mot en avgift.
Övernattning
Övernattning i båt inom varvsområdet får ske vid enstaka tillfälle. Boende
i båt får ej förekomma.
Medlems skyldigheter
Den som inte följer ordningsreglerna för Hamn och Varv, eller ÖSS
miljöplan trots tillsägelse, kan efter beslut av ÖSS styrelse mista båtoch/eller varvsplats .
Kontroll av att ordningsreglerna efterföljs görs regelbundet av klubbens
funktionärer och det är medlemmarnas skyldighet att följa deras
anvisningar.
Medlem är själv skyldig att hålla sig underrättad om eventuella
förändringar av dessa ordningsregler.

Vid frågor
Kontakta kansliet via telefon eller funktionär, telefonnummer finns på
under länken Funktionärer 201XX på ÖSS hemsida www.öss.se

