
HAMNREGLEMENTE

för Airisto Segelsällskaps hamn vid Beckholmen i Åbo

Fastställt av styrelsen för Airisto Segelsällskap i januari 2022

Airisto Segelsällskap i Åbo rf. upprätthåller småbåtshamnen på Beckholmen som en
serviceanläggning för sina medlemmar. Därtill finns ett antal utmärkta platser för
gästande båtar. Alla medlemmar som rör sig i hamnen är skyldiga att sköta om hamnen
så att den alltid är ändamålsenlig och trivsam och sålunda fyller sin funktion.

1. I hamnen bör förutom gällande lagar, förordningar och andra bestämmelser,
föreskrifterna i detta reglemente följas.

2. Sällskapets styrelse har slutlig bestämmanderätt i alla angelägenheter rörande
hamnen. Beträffande praktiska omständigheter administreras hamnen av
hamnnämnden under ledning av hamnkaptenen. Till hamnen räknas Sällskapets
hamnanläggningar, bojar, bryggor, pontoner och vattenområde i anslutning till
klubbhuset samt ett för båtupptagning, för vinterförvaring och sommartid som
parkeringsplats lämpligt område.

Hamnplatser:

3. För användning av hamnen uppbärs en av höstmötet fastslagen hamnavgift som
kan variera beroende på plats i hamnen och respektive båts storlek.

4. Ägare till i ASS registrerad och vederbörligen besiktigad båt kan anhålla om
hamnplats. En gång beviljad hamnplats berättigar inte automatiskt till samma
plats under påföljande år. Skriftlig ansökan bör inlämnas i början av varje år. Om
hamnen blir full har de båtar som varit i hamnen föregående sommar förtur.
Anhållan om plats bör då göras före utgången av mars månad.

Om Sällskapets styrelse så bestämmer, bör hamnplatsavgift erläggas i förskott.

Medlem som endast har vinterplats kan hålla sin båt i hamnen två veckor efter
sjösättningen och två veckor före upptagningen ifall det finns plats. För en längre
tid kan en avgift uppbäras. Det är förbjudet att utan tillstånd förtöja på annans
plats.



5. Hamnnämnden för register över beviljade hamnplatser och antecknar dem på
anslagstavlan i klubbhamnen.

6. Hamnens underhåll görs på talkoarbete. Alla båtägare är skyldiga att delta i
arbetet.

7. Varje båtägare med båt i hamnen är skyldig att delta i bevakningen enligt
fastställt nattvaktsreglemente.

8. Airisto Segelsällskap ansvarar inte för några som helst skador som kan
förorsakas båtar i hamnen. Båtägaren är skyldig att försäkra sin båt både mot
skador på båten och mot båtägarens skadeståndsansvar för skador på andra
båtar eller anläggningar i hamnen. Vid angöring, lastning, lossning och
losskastning bör försiktighet iakttas för att undvika skador.

9. Det ligger på båtägarens ansvar att säkerställa att förtöjningar och fasta
anordningar ombord är tillräckligt kraftiga och av lämpligt slag. Alla båtar skall
rustas med tillräckligt antal och tillräcklig storleks fendrar för att skydda andra
båtar. Förtöjningsrepen skall förses med repdämpare för att minimera slitage på
både båten och hamnanläggningar.

10.Mastkranen är avsedd för riggarbeten. Endast nödvändig och kortvarig förtöjning
är tillåten.

11. Masten bör vara borta från fasta bryggan före 1 juni. (Över sommaren kan
masten vid behov förvaras på övre mastställningen.)

12.Under sommarhalvåret förvaras inga andra båtar än föreningens egna jollar på
land efter den 1 juni. Vid absoluta undantagsfall görs en skriftlig anhållan till
styrelsen.

13.Egna jollar förvaras ombord på båten, inte vid jollebryggan.

14.Båtägaren eller en av båtägaren utsedd representant deltar i sjösättnings- och
båtlyftstalkona. Var och en städar undan sin egen bock och det som förvarats
under den på sjösättningsdagen.

15.När en båtplats är ledig för en längre period än en vecka, meddelar ägaren
hamnkaptenen om detta. Platsen kan då användas som gästplats för att gagna
föreningen.



16.Gästavgift erläggs av alla besökande båtar som icke löst permanent hamnplats.

Vinterförvaring av båt och mast:

17.Ansökan om plats för vinterförvaring görs skriftligen.

18.Om Sällskapets styrelse så bestämmer, bör av höstmötet fastslagen
vinterförvaringsavgift betalas innan båten upptas.

19.Närmare bestämmelser om vinterförvaring och beträffande vad som över vintern
får lämnas ombord kan utfärdas av styrelsen.

20. I hamnen är det inte tillåtet att använda elektriska värmare. Under vintern får inte
heller andra aggregat som förbrukar el lämnas påkopplade i båten.

21.Båtägare som erhållit vinterplats är skyldig att delta i talkoarbete för beredande
av upptagningsplatser även som för flyttande av båtbockar.

22.Båtbockarna skall vara ändamålsenliga och skall kunna demonteras för enklare
flytt och förvaring. Båtbockarna skall vara märkta med båtens samt ägarens
namn.

Sällskapets styrelse kan bestämma om skilda avgifter för uppbevaring av
båtbockar i hamnen över seglingssäsongen, beroende på om de kan demonteras
eller inte och beroende på om flytt av bockarna kräver kran eller inte.

Nya bockar som inte kan ihopmonteras beviljas inte längre utrymme i hamnen.

23. I hamnen finns en ställning som vintertid skyddas av presenning och som är
avsedd för förvaring av master. Dessutom förvaras master vintertid i en för
ändamålet utplacerad konstruktion på fasta bryggan.

Masten får inte lämnas vid mastkranen eller på nedre planen, utan den förs till för
ändamålet avsedd plats eller förvaras på båten.

För undvikande av skador skall spridare, stag och vanter samt andra utstickande
beslag avlägsnas innan masten stuvas i förvaringsstället. Behandla andras
master med varsamhet.



Masten kan föras till mastkranen när den är klar att lyftas. Förbered riggningen
på annan plats i mån av möjlighet, så behöver de som är klara före dig inte
vänta.

24.Airisto Segelsällskap bär inget ansvar för vare sig personskador eller materiella
skador gällande brygg- eller bojförtöjda båtar eller båtar i vinterförvaring.

Allmänna regler:

Medlemmarna bör följa de regler som myndigheterna och föreningen har fastslagit. Det
är viktigt att notera livräddningsutrustningens (stege, båtshake, livboj) placering. För att
undvika olyckor skall bryggorna hållas fria från rep, elsladdar och andra lösa föremål.

Alla båtar som förvaras i hamnen skall vara försäkrade.

Det är förbjudet att simma inom hamnområdet.

El:
- ASS tillhandahåller el för sina medlemmar i hamnen och på bryggorna. Elen är i

första hand avsedd för verktyg och utrustning som används vid iståndsättande av
båten (t.ex. borrmaskin och dammsugare). Laddning av båtens batterier är också
tillåtet. Elsladdarna som används skall vara jordade och lämpade för
utomhusbruk.

- Det är inte tillåtet att utan tillstånd ens för en kortare tid ha el kopplat till båtens
landström för drivande av elapparater, exempelvis kylskåp, varmvattenberedare
eller värmare. Om en medlem, med giltig orsak, för en kortare tid har behov av
en större elkonsumtion bör om detta på förhand avtalas med hamnkaptenen.
Sällskapet har rätt att uppbära kostnaderna för beräknad elkonsumtion.

- Gästande båtar som erlagt gästavgift får använda el med ovannämnda
begränsningar.

- Försiktighet skall iakttas vid användning av el i hamnen. Airisto Segelsällskap bär
inget ansvar för vare sig personskador eller materiella skador p.g.a. användning
av elektricitet i hamnen.



Vatten och hamnens utrustning:
- Ledningsvattnet är främst avsett som dricksvatten.

- Undvik onödigt spolande, vid behov skölj båten snabbt.

- Kranen på den fria änden av slangen är ämnad endast för tillfällig avstängning.
Stäng huvudkranen vid vattenposten då du tankat färdigt.

- Vattenslangarna skall rullas upp efter användning.

- Transportkärrorna skall efter användning föras tillbaka och förvaras vid början av
fasta bryggan.

Miljövård:

Vid bortskrapad bottenfärg bör avfallet samlas upp med dammsugare eller alternativt
genom att breda ut en plastfilm under båten vid skrapning.

Föreningen rekommenderar att undvika giftfärger innehållande biocider.

Allt avfall sorteras enligt de kärl som finns i hamnen. Avfallskärlen töms under
båtsäsongen, men inte vintertid. För bort ditt avfall om kärlen är fulla eller inte är i bruk.

Problemavfall, t.ex. olja, färgburkar, batterier o.dyl. får inte läggas i kärlen för
blandavfall, inte heller förvaras på hamnområdet, utan skall läggas i för ändamålet
avsedda avfallskärl.

För spillolja och använda batterier upprätthåller Sällskapet en uppsamlingsplats i
hamnen.

Septik sugtömningsanläggningen är endast för hamnens båtar.

Det är icke tillåtet att:
● Genom oväsen eller störande uppträdande förorsaka andra i hamnen omak
● Köra omkring i hamnen, eller utanför hamnen, så att svallvågor uppkommer eller

grannar på annat sätt störs



● Byta plats med andra båtägare utan hamnkaptenens lov
● Utan lov av hamnkaptenen lämna plats åt annan
● På jolletrallarna tillfälligt uppbevara andra båtar än jollar och lättbåtar för

kappsegling
● Utan tillstånd förtöja på annans plats
● Göra upp eld inom hamnområdet
● Utan tillstånd använda svetsaggregat inom hamnområdet
● Lämna elkablar kopplade efter användning
● Utan tillstånd av hamnkaptenen lämna något slags aggregat i gång utan

övervakning
● Uppbevara jollar på fasta bryggan eller på pontonbryggan
● Lämna egen eller Sällskapets egendom slarvigt i hamnen
● Skräpa


