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Medlem i Aspö Båtklubb – så fungerar verksamheten.
Medlemskap
Medlemskap i Aspö Båtklubb måste sökas på för ändamålet utformad blankett, via ABK:s
hemsida - aspobatklubb.se.
De som önskar medlemskap i Aspö Båtklubb skall vara boende på Aspö - året runt eller
inneha sommarboende, se Båtklubbens stadgar. Medlem blir automatiskt ansluten till Svenska
Båtunionen och Blekinge Båtförbund, vilka är paraplyorganisationer. Aspö Båtklubb är också
ansluten till BÅTSAM (Karlskrona Båtklubbars Samorganisation), där också ordföranden
sitter i styrelsen. Medlem erhåller tidningen Båtliv efter registrering gjorts (sker en gång per
år). Medlemskapet omfattar även medlems familj dvs. make/sambo samt barn hemmavarande
i hushållet upp till 25 år.

Köplatser, Båtplatser, Nyttjanderättsavtal
Endast medlemmar kan stå i kö för båtplats samt förvärva nyttjanderättsavtal.
Detta gäller också hyra av tillfälliga båtplatser. Köplats registreras första gången köavgift
betalas och detta datum utgör könummer.
Årligen under vinter/vår görs justeringar av befintliga båtplatser – byten och att rätt storlek
(längd, bredd och djup) på båtar med avtal ligger på rätt plats.
Styrelsen i Aspö Båtklubb kan flytta båtar mellan båtplatserna för att erhålla bästa nyttjande
och detta sker alltid i samförstånd med båtägaren.
Aspö Båtklubb har i nyttjanderättsavtalen också rätten att hyra ut alla lediga båtplatser, då
dessa inte används och det är varje nyttjanderättsinnehavares skyldighet att anmäla om
båtplatsen ej nyttjas under viss tid, i övrigt - se Nyttjanderättsavtalet. Tillfälliga lediga
båtplatser utanför högsäsongen kan hyras ut till icke medlemmar och detta regleras genom
styrelsen. Medlem som innehar mer än en båtplats får endast överlåta en båtplats inom
familjen och resterande båtplatser fördelas genom kölistan. Fr o m 2021 äger inga nya
medlemmar rätt till mer än en båtplats per familj.

Vinterförvaring av medlemmarnas båtar på land och vinterbåtplats i sjön.
Angående vinterförvaring av medlemmarnas båtar inom arrendeområdet så gäller följande.
Alla båtar som inte nyttjas skall torrsättas och ställas på av styrelsen anvisad plats på land,
avgift 500 kronor.
Gemensam torr- och sjösättning med kranbil samordnas av ABK och bekostas av båtägarna
själva, som också ansvarar för sin båt.
Det finns härutöver några som nyttjar båten året runt för transporter, fiske eller av annan
orsak. Förtöjning av dessa båtar ska uteslutande ske mot kaj i Lökanabben och innanför
skärgårdsbryggan. Platserna anvisas efter samråd med styrelsen.
Båtar som ligger i sjön under vintern får ej ligga med uppkopplad el.
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Avgifter tas ut för sommarbåtplats av båtägare som har avtal eller hyr båtplats tillfälligt av
båtklubben.
Avgift för vinterbåtplats tas ut av medlemmar som har fått lov enligt ovan om vinterförtöjning
vid kaj under vinterhalvåret. Båtägare som har sommarbåtplats kan ha sin båt i sjön från april
månad t o m oktober månad.
Fr o m november och t o m mars månad räknas som vintermånader och då krävs speciellt
tillstånd för att ha båt i sjön samt avgift tas ut med 1 000 kronor (vinterbåtplats).
Det är alltså inte tillåtet att ha båt i havet under november till mars och undantagen förutom
yrkesfolket är enligt ovan. Trots tidigare milda vintrar så vet vi aldrig när isen slår till och
höst- och vårstormar kräver kontinuerlig tillsyn. Våra förtöjningsplatser utsätts för hårda
påfrestningar och skadorna kan bli betydande.

Sommarbåtplats
april - oktober
Vinterbåtplats i sjön
november - mars
Vinterbåtplats på land
Torrsättning (september/oktober) –
Sjösättning (april/maj)

Försäkring och ansvar
Båtägare är skyldig att inneha ansvarsförsäkring på sin båt samt ansvarar själv för all
utrustning vid båtplatsen såsom fendertar och förtöjningsutrustning, som är applicerad på
bommar, bryggor och annan plats där förtöjning sker. Viktigt är att ta bort egen utrustning
under vintern och då platsen hyrs ut. Bra regel är att förtöjningsutrustningen följer båten.
Båtplats får ej lånas ut, hyras ut eller nyttjas av annan än båtägaren och dess båt. All uthyrning
av båtplatser sker genom ABK:s styrelse.

Gästhamn
Besökande med båt som avser bli nattgäst och nyttja vår service är välkomna mot erläggande
av en av Karlskrona kommun årligen fastställd gästhamnsavgift. Gästhamnsverksamhet pågår
låg- och högsäsong fr o m 15 maj och t o m september varje år.
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Hamnvärd/Hamnvakt
Hamnen bemannas med hamnvärdar under aktuella period i enlighet med den planering som
hamnvärdsansvarig årligen gör. Alla medlemmar med nyttjanderättsavtal eller tillfälliga
båtplatser är skyldiga att gå hamnvärd. Uteblir hamnvärd från uppdraget utan godtagbar
anledning – innebär detta att aktuella hamnvärd påföljande år får gå dubbla hamnvärdspass.
Den som inte utan giltiga skäl fullgör sitt uppdrag riskerar att bli av med sin båtplats.
Under högsäsong (midsommarveckan t o m augusti månad) finns två hamnvärdar per pass
och i övrigt en hamnvärd enligt plan.
Aktuell Hamnvärdslista upprättas årligen och bemannas med båtägare eller annan medlem.
Det står envar fritt att sätta in och kompensera annan medlem, som är villig att ta ansvaret
från den som inte kan eller vill gå hamnvärd. Har man familj/sambo och barn över 18 år så
kan man dela på uppdraget – medlemskapet i Båtklubben omfattar alla hemmavarande i
hushållet upp till 25 år. Medlem som ej har båt kan också - om intresse finns - anmäla sig
frivilligt för att få gå Hamnvärd.

Nyttjande och uthyrning av klubbhuset
Nyttjande av klubbhuset under högsäsongen (midsommarveckan t o m augusti månad) för
uthyrning är ej tillåtet.
Begränsad uthyrning kan ske under lågsäsong -15 maj och juni månad fram till
midsommarveckan samt september. Under denna tid disponerar den som hyr klubbhuset
begränsad del - såsom storstugan och den toalett som finns i anslutning till storstugan. Vid
uthyrning under denna period har båtgästerna enbart tillgång till korridor, duschar, bastu och
tvättrum.
Det är ej tillåtet för medlem att använda klubbhuset för att tvätta och torka tvätt i.
Detsamma gäller användning av toaletter och duschar för den ”dagliga hygienen”.
Köket får ej användas för någon form av matlagning eller tillredning av mat och dryck.
Allt nyttjande av köket för båtgäster och medlemmar är förbjuden. Gäller diskmaskin, diskho,
kyl/frys mm.

Uthyrningsverksamhet
För konferenser och annan uthyrning gäller särskilda regler och avtal, hänvisning till
uthyrnings- ansvarig, som informerar inför varje uthyrning. Hyresgästen ansvarar för att alla
sopor som kan källsorteras medtages och slängs i för soporna aktuella kärl (sopsorteringsplats
finns invid fotbollsplan på vägen till färjan samt sopstation med begränsade öppettider finns
på ön vid Bäck).

Sophantering:
Att medföra egna sopor till klubbområdet och slänga dessa i befintliga sopkärl är förbjudet.
Sopkärlen är till för tillfälliga sopor som uppkommer på plats, för båtgästerna och för de som
hyr lokalen och där soporna uppstår under nyttjandet. Hyresgäst och ansvarig som hyr

Dokument - Medlem i Aspö Båtklubb – så fungerar verksamheten – 2021-08-11 – G.J.

4

klubblokalerna (nya och gamla klubbhuset) ansvarar för att alla sorterbara sopor som kan
källsorteras medtages och slängs i för dessa avsedda kärl.

Camping/Husbilar
All form av camping är förbjuden inom Aspö Båtklubbs arrendeområden. Detta gäller tält,
husvagnar och husbilar eller liknande föremål/anrättningar för boende och övernattningar.
All camping hänvisas till Folkets hus, som ligger mitt på ön och bedriver campingverksamhet.

Parkering
Parkering av fordon inom arrendeområdet sker på för ändamålet anvisade platser.
Båtägare har rätt att ställa upp sina fordon inom arrendeområdet i samband med att de nyttjar
området eller sina båtar – kan avse kortare eller längre tid.
Uppställning av trailers, båtar och tillhörande dragfordon är ej tillåtet inom arrendeområdet
utan styrelsens tillstånd. Avgift för uppställning tas ut av icke medlem.
Långtidsparkering är inte tillåten utan styrelsens tillstånd och parkering dagtid kan göras av
besökande till arrendeområdet, i första hand båtägare med båtplats i hamnen och personer
som hyrt klubbhuset.

Nyttjande av arrendeområdet i övrigt:
Arrendeområdet upplåtes till andra föreningar i samband med Aspödagen eller av styrelsen
andra godkända evenemang, varvid tillstånd krävs. Nyttjande av arrendeområdet och
uteplatserna vid klubbhuset är ej tillåtet för kursverksamhet eller annan kommersiell
verksamhet utan särskilt tillstånd från ABK:s styrelse.
Uteplatser och grillplatser under sommaren är i första hand avsedda för båtgäster och
medlemmar för samkväm mm.
Skärgårdsbryggans södra del är endast tilläggningsplats för räddningstjänsten och
sjöräddningen – i övrigt krävs särskilt tillstånd.

Slip, mastkran och ramp
Se separata regler och ansvarsförhållanden.

Övriga regler - se Hamnvärdspärmen.
Karlskrona Kommuns Hamnordning, Arrendeavtal, Aspö Båtklubbs regler,
Nyttjanderättsavtal, Spårslipen, Säkerhets- och Miljöplan, Båtavgifter och Båt på land.

Styrelsen Aspö Båtklubb
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