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Till nya medlemmar i Stenö Båtklubb. 

Välkommen till vår båtklubb! 
Vi är en ideell allmännyttig förening och allt arbete på klubben sker helt frivilligt, varför vi alla måste hjälpas åt 
att hålla rent vid byggnader, bryggor och hela hamnområdet och följa de regler som gäller för klubben, se även 
våra trivselregler.  
 
Klubben har 190 båtplatser och ca 230 medlemmar Våra stadgar och all övrig information finner du på vår 
hemsida www.stenobatklubb.se  
 
Båt- och bilplats 
Varje medlemskap berättigar till att mot fastställd avgift disponera en parkering och en båtplats i mån av 
tillgång.. 
 
Vintertid får båt ställas upp på parkeringsplatsen eller på av Hamnkaptenen anvisad plats. Ett fåtal båtar kan 
förvaras i Hangaren. Kölista till Hangaren för båtförvaring vintertid och för bilparkering sommartid finns på 
hemsidan. 
 
Tillsyn av Din båt 
Av våra medlemmar bor ca 50% utanför Söderhamns kommun och tillhör du dem, se till att du har någon som 
tittar till din båt. Det kan bli stora skador på din båt vid regnväder och vid stormar.  
Alla båtar ska ha fjädrande förtöjningar på samtliga förtöjningspunkter.  
 
Båtvagn märks med vagnsbricka 
I medlemskapet ingår att få förvara båtvagn på klubbområdet. Vagnen skall vara märkt med Vagnsbricka som 
erhålls från hamnkaptenen. Märk också gärna vagnen och upptagen båt med namn och telefonnummer så ökar 
möjligheten att någon som ser eventuella problem hör av sig. 
 
Medlemsinsats och Vaktinsats 
Alla båtplatsinnehavare skyldiga att gå vakt på klubbområdet, se information på hemsida. 
 
Alla båtplatsinnehavare är också skyldiga att fullgöra Medlemsinsats om 10 timmars arbete inom 
klubbområdet. Det ordnas två arbetshelger under våren och en på hösten. Vi arbetar mellan kl. 09:00-14:00 
och klubben bjuder på kaffe och smörgås. Du kan också kontakta arbetsledaren för att få uppgifter att fullgöra 
på annan tid. 
 
Icke fullgjord Vaktinsats eller Medlemsinsats debiteras med 1 000:- för vardera insatsen. 
 
Övrigt inom klubbområdet (Karta finns på hemsidan) 
 Vatten finns att hämta vid brygga A, B, C, verkstad, hangaren och vid klubbstugan. 
 Brandsläckare finns utplacerade vid alla bryggor och byggnader. 

All rökning och svetsning är förbjuden i samtliga byggnader inklusive hangaren. 
 El finns på samtliga bryggor. Regler för elanslutning finner du på klubben och på hemsidan. 
 Eluttag för att ladda bilar finns. Se hemsidan ang placering och avgifter. 
 Traktorhjälp vid sjösättning och upptagning av din båt kostar vid en arbetshelg 100:-, vid övriga tillfällen 

300:- . Kom ihåg att kontakta någon av traktorförarna minst två dagar i förväg. 
 Våra grindar ska vara låsta. Har du öppnat grinden så ligger ansvaret helt på dig att den låses. Borttappad 

nyckel kostar 500:-. 
 Alla hundar ska vara kopplade inne på klubbområdet. 
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 Hushållssopor lämnas i behållare utanför grindarna, grovsopor lämnas på Långtå återvinningscentral. I 
vårt miljöskåp lämnas endast miljöfarligt avfall som uppstår inom klubbens område, t.ex.i olja från byte i 
båtmotor. 

 Dusch finns på toaletten i hus A 
 Tvättmaskin finns på toaletten i hus B, Bokningslista på väggen i hus B 
 Internet som normalt täcker hus A och B finns installerat. Namn och lösen finns anslaget i bägge husen. 
 Eluttag för att ladda bilar finns. Se hemsidan ang placering och avgifter. 

 
 
Information 
Information lämnas på hemsidan, på anslagstavla innanför grind/i klubbhuset eller i klubbtidningen Saltstänk. 
Alla ändringar av adresser, telefonnummer mm kan Du göra själv i BAS-K eller så lämnas nya uppgifter till 
Monica Damström tel: 073-021 67 04. 
Hamnkapten Sven-Åke Damström finner du på tel: 070-55 42 462. Övriga funktionärer anges på hemsidan 
 


