Ordningsföreskrifter för
Gårda Brygga småbåtshamn
• Hamnanläggningen skall begagnas med aktsamhet. Den som vållar skada på
anläggningen eller dess utrustning är personligen ersättningsskyldig
gentemot Gårda Brygga Ekonomisk Förening.
• Vid all trafik inom hamnområdet skall varsamhet iakttagas och farten hållas
låg (max 3 knop) så att andra båtar inte skadas.
• Båten skall, i enlighet med föreningsstadgan, vara ansvarsförsäkrad.
• För sjösättning och upptagning via hamnplanen samt för vinteruppläggning
inom hamnområdet utgår särskild, av föreningsstämman beslutad avgift.
• Båt som är vinterupplagd inom hamnområdet skall vara sjösatt eller
borttransporterad senast 15:e juni. Båttrailers, båtvagnar eller båtvaggor får
inte lämnas kvar inom hamnområdet.
• Båten skall vara anpassad till båtplatsens storlek. Båt inklusive avfendring
skall väl rymmas inom anvisad båtplats.
• Båt som sjunkit eller blivit liggande i marvatten skall utan dröjsmål
länspumpas eller tas upp på land.
• Förtöjning i bommarna skall vara av den beskaffenhet att de inte skadar eller
ger onödigt slitage på bommarna.
• Förtöjningstampar skall tas bort under vintern
• Om ordningsföreskrifter inte efterlevs har föreningen rätt att på båtägarens
bekostnad vidta lämpliga åtgärder för att undvika skador på båtar,
hamnanläggning eller dess utrustning.

Miljön
Var och en kan bidra till att hamnens påverkan på miljön blir så liten som
möjligt. Om alla tar hand om sitt avfall, undviker bullrande arbeten sent på
kvällarna och väljer godkända bottenfärger minskas hamnens miljöpåverkan.
Närheten till barn, ungdomar och vuxna som njuter av och nyttjar havet för bad,
fiske eller jollesegling ställer särskilda krav på hänsyn från oss båtägare.
För båtägare gäller att:
• Vidta skyddsåtgärder vid bottenmålning och slipning för att undvika att
färgspill och slipdamm tränger ner i marken och orsakar föroreningar.
• Visa hänsyn vid bullrande och störande arbeten i hamnen.
• Avfall och farligt avfall (inklusive färg och slipdamm) lämnas vid
kommunens miljöstation.
• Använd endast antifoulingfärg som är godkänd av Kemikalieinspektionen.
• Avspolning så att bottenfärg kan hamna i hamnbassängen får inte ske i
hamnområdet.
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