GRISSLEHAMNS MARINA & CAMPING AB

ORDNINGSREGLER GÄSTHAMN
För att gästande båtar skall uppleva Grisslehamns gästhamn som en trivsam, säker
och väl fungerande hamn gäller följande ordningsregler på gästhamnen för
Grisslehamns Marina & Camping AB, förkortat till Grisslehamns Gästhamn.
1. Skepparen är juridiskt ansvarig enligt sjölagen
2. Det är skepparens skyldighet att erlägga hamnavgift samt tillse att
gästhamnsreglerna följs ombord.
3. Av säkerhetsskäl är det skepparens skyldighet att tillse att någon person är
tillgänglig att flytta båten dygnet runt. Vid akut situation - om så krävs - har
Hamnpersonal rätt att gå ombord för att avhjälpa allvarliga fel och brister. Detta
kan ske även om ägaren ej har gått att få tag på vid det aktuella tillfället.
4. Max 3 knop gäller inom hela hamnområdet.
5. Sopor källsorteras och skall lämnas i miljöstationen vid parkeringen. Tillträde till
miljöstationen ges via uppvisade av kvitto på betalt hamnavgift
6. Direktutspolande toalett får inte användas inom hamnområdet.
Septiktankar får endast tömmas i sugstation som finns inne vid hamnens
servicebrygga. Läs här användningsinstruktioner (länk).
7. Båt skall vara väl avfendrad när den ligger i hamn.
8. Båt skall vara förtöjd med förtöjningsgods och ryckdämpare enligt
försäkringsbolagens rekommendationer.
9. Hamnkärror ska omgående återställas till sjömacken
10.Grillning får endast ske på anvisade grillplatser.
11. Bryggorna får ej användas som förvaringsplats.
12. Anvisningar från hamnvärd och personal ska följas.
13. Elanslutning får ske med endast en jordad kabel godkänd för utomhusbruk
per båtplats.
14. Det är förbjudet att inom hamnen utföra arbeten t.ex. blästring, slipning
mm som påverkar andra båtar och hamnen.
15.Tomgångskörning max 5 minuter gäller för hela hamnområdet. Detta
inkluderar även batteriladdning och drift av ev. kylaggregat.
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16. Det är förbjudet att låsa fast båt/vattenskoter i bryggan
17.Totalt grillningsförbud gäller på samtliga bryggor
18.Tystnad gäller vid bryggor och kajer mellan kl. 23.00-07.00.
19. Cykel, inlines och skateboard eller motsv. får inte användas på bryggor
och kajer.
20. Släpjolle får endast förtöjas inom båtplatsens vattenområde.
21. Ankring är förbjuden inom hela hamnområdet.
22. Hundar skall hållas kopplade och under uppsikt.
23. Konsekvenser av att inte följa ordningsregler:
1. Tillsägelse
2. Varning
3. Avhysning
Tillsägelse eller varning dokumenteras i hamnens loggbok.
24. Alla alvarliga brott och överträdelser kommer att polisanmälas. Har ni klagomål
ber vi er kontakta hamnkapten på
Fördjupande text av några punkter:
a). Båtägarens ansvar
Det är båtägarens ansvar att ha nödvändig uppsikt över sin båt samt noggrant
kontrollera förtöjningar, bojar, kättingar o dyl. och genast anmäla omständigheter
av betydelse för säkerheten.
Båt ska vara ansvarsförsäkrad och båtägaren är ansvarig för skada som han/hon själv
eller annan, som med hans/hennes tillåtelse varit verksam i hamnen, vållar.
Båtägaren ska förtöja sin båt så att skador ej uppstår på andra båtar och hamnens
egendom.
Båtägare ansvarar för de skador på kajer, bryggor och hamnens inventarier, som
förorsakats av denne eller dennes båt.
b). In- och utfart från hamnen
Inom hamnorådet gäller en högsta tillåtna hastighet om 3 knop. Farten ska dock
alltid anpassas så, att ingen olägenhet uppkommer för övriga båtägare, såsom t.ex.
svallvågor.
c). Bryggplats
Motorbåt och segelbåt får endast förtöjas på plats, som är avsedd för respektive
båttyp och som har godkänts av hamnvärd (gäller reserverad säsongsplats).
Bryggplatsen är personlig och får inte överlåtas, utlånas eller uthyras.
Båten skall vara så förtöjd att ingen olägenhet uppstår, t ex. så får inte båten inte
inkräkta på bryggan.
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d). Hinder i nyttjanderätten samt Force majeure
Avgift nedsätts inte om tillfälligt hinder för båtägaren uppstår till följd av nedsatt
funktionalitet eller reparationsarbete.
Båtägaren upplyses härmed om att händelser kan inträffa, som gör att brygga eller
sjösättningsramp inte kan användas till exempel på grund av reparations- och/eller
underhållsarbeten och dyligt. Båtägaren fritager härmed Grisslehamn Gästhamn
från ersättningsskyldighet.
Grisslehamns Gästhamn ansvarar ej för skador som har orsakats av så kallad force
majeurekaraktär t ex. materialfel, oväder, stöld, skadegörelse eller händelse utanför
Grisslehamns Gästhamns kontroll.
Grisslehamns Marina & Camping AB
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