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Säkerhetsföreskrifter för bryggplatsinnehavare    2015-01-01 

• Båt skall förtöjas på erbjuden bryggplats i enlighet med Vindö Hamn & Förvarings anvisningar.  

• Bryggplatsinnehavare sörjer och ansvarar för att båten är ändamålsenligt förtöjd och rätt 
avfendrad. 

• Ryckdämpare, av gummityp, skall finnas på förtöjningsgodset både för- och akterut. Trasigt 
och/eller rostigt förtöjningsgods skall bytas ut. Förtöjningsgods skall alltid avlägsnas efter 
sommarsäsongen. 

• Felaktigt nyttjande av bommar till skada för angränsande bryggplats, eller felaktig belastning på 
bommar eller annan bryggplatsutrustning får inte förekomma. Vattenfyllda eller sjunkna båtar 
måste omedelbart åtgärdas av bryggplats-innehavare. Bryggplatsinnehavare skall se till att 
förtöjningstampar och båten med dess utrustning i övrigt, såsom kapell, fall, m.m., inte lämnar 
missljud som är störande för omgivningen.  

• Vindö Hamn & Förvaring äger rätt att justera förtöjning och även i övrigt på bryggplats-
innehavares bekostnad vidta åtgärder som krävs i syfte att säkerhetsföreskrifterna skall 
uppfyllas, däribland att omedelbart på lämpligt sätt åtgärda eller omhänderta båtar som inte 
flyter på avsett sätt.  

• Störande underhålls- eller reparationsarbete samt nedskräpning får inte förekomma. Brygg-
platsinnehavare är ansvarig för sina besökares uppträdande.  

• Bryggplatsinnehavare förbinder sig att till Vindö Hamn & Förvaring omedelbart rapportera 
felaktigheter och skador hänförliga till hamnens båtar, hamnutrustning eller inom hamn-
området i övrigt, samt överträdelse av dessa föreskrifter.  

• Bryggplatsinnehavare ansvarar för att all elektrisk utrustning är i godkänt, oskadat skick och 
brukas i överensstämmelse med dess anvisningar. Elektricitet får endast vara inkopplat till 
båten så länge bryggplatsinnehavare är ombord eller har omedelbar uppsikt över båten, såvida 
inte särskilt, skriftligt tillstånd erhålls från Vindö Hamn & Förvaring. Effekt, spänning och 
strömstyrka på elektrisk utrustning skall vara anpassad till de uttag som Vindö Hamn & 
Förvaring tillhandahåller.  

• El som ställs till förfogande för bryggplatsinnehavare får endast användas till laddning av 
batterier. Förbrukning därutöver betalas särskilt.  

• El enligt ovan och vatten för båtens behov ingår i bryggplatsavgiften under sommarsäsong. 

• Toaletter och septiktankar får inte tömmas i hamnen.  

• Egendom får inte förvaras på bryggorna.  

• Båtvagnar, vaggor och trailers får inte förvaras inom hamnområdet. I förekommande fall kan 
inomhusplats hyras. 

• Grillning får bara förekomma på anvisad plats. 

• Bil skall parkeras på anvisade platser. 
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