
Ordningsregler för ÅMK hamn

Förtöjning

Förtöj alltid för storm! Förtöjningsgodset ska vara helt, onött och dimensionerat för båtens vikt. Båten
ska vara väl avfendrad för att skydda både båtar och bommar. Minst tre fendrar på varje sida.
Förtöjning ska vara väl avfjädrad med gummi eller stålfjäder. Används stålfjäder ska den vara säkrad
med en slinga av kätting och schackel. Ta till slingan/kättingen så mycket att fjädern kan arbeta.

Obs! Kolla upp med ditt försäkringsbolag vilken bryggfjäder som gäller för en del godkänner inte
stålfjäder.

Bojförtöjning

Använd Merkx-hake eller en godkänd bojkrok Merkx-hake med fastschaklade dubbla linor med
splitsad ögla och kaus vid förtöjning mot boj. Dvs båten förtöjs med 2 linor i aktern. Den gröna linan
mellan boj och angiven plats är permanent så du lätt kan komma in och inte ta fel plats. Om du lägger
till med fören först så ska man ha sin boj och gröna lina på styrbords sida. Båten förtöjs också med 2
linor i fören och dessa schacklas i kättinglänkar som i sin tur schacklas fast i bryggans fästbygel.

Bomförtöjning

Förtöjningen ska göras i båda bommarna, i för och akter, och med avfjädrad lina - används stålfjädrar
bör dessa vara säkrade med fastschacklad kättinglänk.

Motorbryggan

För i- och urlyft av motorer, korttidsreparation samt tankning av vatten. Efter arbetets utförande ska
båten flyttas skyndsamt. Behövs liggtid över natten kontakta hamnkaptenerna.

Längre arbeten ska avtalas och bokas med hamnkapten.

Båtar vid motorbryggan ska vara märkta med namn och mobilnummer.

Överträdelse kan ge böter.

Mastkransbryggan

Endast för på och avmastning. Efter arbetets utförande ska båten flyttas skyndsamt. Se till att vara väl
förberedd med så många moment som möjligt innan du börjar så att inte andra som står i tur får
vänta så länge.
Får i övrigt inte användas som förtöjningsplats.

Överlåtelse, uthyrning eller lån av båtplats

Är inte tillåtet. Endast hamnkaptenerna kan hyra ut eller disponera tomma platser för medlemmars
behov. Otillåten överlåtelse medför förlust av hamnplats och medlemskap!

Barn och flytväst

Icke simkunniga barn och unga måste ha flytväst på bryggan. 



Jollar 

Förvaring på bryggan endast i samråd med och efter godkännande av hamnkaptenerna.

Presenningar

Åmk:s presenningsförråd kan användas för sommarförvaring av presenningar. Presenningar ska
märkas. Endast presenningar är tillåtna i förrådet.

Efter första november städas förrådet och kvarvarande presenningar kastas.

Övrigt

Förtöjningen ska vara ordnade enligt anvisningarna senast en vecka efter sjösättning. Mail kommer
när förtöjningsdon och linor ska var borta från bryggan, annars tillfaller de allmännyttan/klubben. 

Båten ska vara försäkrad och alltid ha en brandsläckare ombord.


