
Värmdö-Evlinge Båtklubb 

 
 Värmdö-Evlinge Båtklubb  

• är en idéell förening som ansvarar för skötsel, underhåll samt administration 

• av sammanlagt ca 215 bryggplatser fördelat på 6 bryggor. 

• Föreningen ansvarar även för varvsområdet avsett främst för vinteruppställning. 
 
Allmän information 

 
Enligt stadgarna har fastighetsägare på Evlinge förtur till båtplats men föreningen är öppen 
för alla i mån av plats. (Lagkrav för idéell förening.) 

 
Båtklubben har en hemsida för löpande medlemsinformation, www.vebk.se  
Det är dit du i första hand skall vända dig för att läsa senaste information samt vid behov, 
via 
E-post kontakta någon i styrelsen. 
 
Vid samtliga bryggor finns informationstavlor uppsatta med kontaktuppgifter till alla i 
styrelsen. 
 
Om du planerar att köpa båt eller byta till en annan storlek ska styrelsen för båtklubben 
ALLTID kontaktas via mail till info@vebk.se INNAN köp för att säkerställa att ledig båtplats 
finns. 

 
Vår policy 
 

Vi är en idéell förening, detta innebär att vi kan inte bli bättre än vad styrelsen och 
medlemmarna gör den till.  
Vi lägger ett ansvar till varje enskild båtägare att vårda och hålla rent och snyggt 
vid bryggor och vid varvet (vinteruppställningsplatsen). 
 

Miljöaspekter 
 
Färgburkar, penslar, gammalt virke och oljor ska medtagas och lämnas in på avsedd 
återvinningsstation.  

 
Säkerhet 

 
Ny medlem måste mot deposition 150 kr kvittera ut en nyckel hos kassören. Denna nyckel 
går till såväl vaktbodar som bommarna som ALLTID ska vara låsta. Allmänt gäller att vara 
uppmärksam på framförallt okända bilar, skåpbilar som rör sig i området särskilt på 
nätterna. Bevakningskameror finns uppsatta på varvsområdet som är igång från mörkrets 
inbrott. 
 

Båtvakt 
 
Det är obligatoriskt för medlemmarna att gå vakt en natt per medlem under säsongen. Vakt 
får aldrig gå ensam, minst två personer ska gå tillsammans. (Går man med annan medlem 
ska således två vaktnätter genomföras.) Det finns en primär vaktbod i Hinsaviken samt en 

http://www.vebk.se/
mailto:info@vebk.se


sekundär på varvet. Ficklampor, loggbok och bokningslista finns i boden i Hinsaviken. 
Rapportering av ronder skrivs in i loggboken. Vakt ska finnas på plats vid föreningens 
anläggningar under hela passet, 23.00-05.00. Ingrip aldrig själv, kontakta alltid polis om 
något misstänkt sker. Underlåtelse att gå båtvakt innebär in extra stämmobeslutad avgift på 
2 000 kr (2019). Båtklubben är av if Försäkring klassad som ”Säker hamn” vilket ger rabatt 
på båtförsäkring varför det är mycket viktigt att vaktdisciplinen upprätthålls. 
 

Resurser 
Ca. 215 båtplatser finns tillgängliga. Dessa fördelas på: 

Varvsbryggan 26 platser samt 1 gästplats 
Trattströmsbryggan 9 platser 
Konvaljebryggan 32 platser plus 1 gästplats 
Notholmsbryggan 40 platser 
Centrumbryggan 17 platser plus 1 gästplats 
Hinsabryggan 90 platser. 

 
Vinteruppställning finns för c:a 75 båtar på varvet. 
 
Vid bodar på varvet finns lite verktyg, länspump samt lite ”bra att ha” grejer.  
Endast styrelsen har nycklar till dessa så kontakta varvschefen vid behov hjälp. 
 
Båtklubben har två båtsläp för uthyrning, max 750 resp 1 250 kg, för de medlemmar som 
saknar eget släp vid upptagning och sjösättning. 

 
 
Restriktioner 

 
För de flesta platser är maximala bredden 2,5m samt längden 8,5 m. 
Maxvikt för båtar vid Konvaljebryggan och Varvsbryggan är 3,5 ton, övriga bryggor är 
avsedda för mindre båtar då vattendjupet är otillräckligt. 
Det finns även en begränsning av vikt då kranbilen som nyttjas vid upptagning och 
sjösättning har sin begränsade lyftkapacitet. 
Aktuella begränsningar i storlek och vikt finns på Båtklubbens hemsida. 
 
För de något större båtar finns ett begränsat antal platser på arvsbryggan. 
 
För de innersta platserna på Hinsabryggan samt Notholmsbryggan är det även stor 
begränsning av djupgående. 

 
Upptagning och Sjösättning 

Båtklubben ordnar gemensam helg för upptagning och sjösättning för de båtar som ska 
ligga på varvsplatsen. 
Detta är en gemensam aktivitet som vi medlemmar hjälps åt vid. 
Vid dessa tillfällen bokar båtklubben en större kranbil för detta. 
Beroende på kranbil kan det finnas en begränsning av vikt och storlek på båt som kan 
hanteras vid dess tillfällen. 
 
Information om datum för sjösättning och båtupptagning ges på hemsidan  
www.vebk.se  

http://www.vebk.se/


 
 
Städdag 

Gemensam städning sker årsvis på varvsområdet, en till två gånger per år. 
Information om dessa ges på hemsidan www.vebk.se  
Det är varje båtägares ansvar att hålla rent runt egen uppställningsplats. 
Ställningsmateriel, bockar, presenningar, båtvagnar som står utan märkning eller kan 
uppfattas vara övergivet kommer att kastas vid dessa städdagar. 
 
 

Villkor gällande innehav av nyckel inom 
Värmdö-Evlinge Båtklubb 

 

 

Nyckel inom Värmdö-Evlinge Båtklubb (nedan skrivet som Båtklubben) gäller för 

vägbommar, sjösättningsbom, mastkran samt vaktbodar.  

Nycklarna är unikt numrerade i serier på 20 stycken.  

Innehavare av nyckel förbinder sig att: 

• endast använda nyckeln för eget bruk 

Detta innebär att nyckel inte får lånas ut till icke medlem. 

• vid förlust av nyckel omgående meddela detta till kassören i Båtklubben 

kassor@vebk.se 

• vid förlust av nyckel stå för av stämman 2016 beslutad avgift på 1500 kronor 

• omgående returnera nyckel vid utträde ur Båtklubben  

• inte göra kopia på nyckel (kopieringsskyddad) 

I samband med kvittens av nyckel godkänner du ovanstående villkor. 
 
 

  

 

 

 

http://www.vebk.se/


 
 Regler för vakttjänst i VEBK (LÄS IGENOM DETTA) innan vaktpass  

     *Vakttjänsten pågår mellan kl. 23,00 - 05,00 

 

*Vid sjukdom eller förhinder att gå sin vakt. Byt i första hand med någon annan på listan. Ring 

alltid Jonas Norberg vaktansvarig vid förhinder. Mobil nummer 073 776 2473.     

     

    *Det ska alltid vara 2 vakter som går tillsammans. Gå aldrig ensam. 

    

    *Var kvar på området ni bevakar, Under hela vakten. Allt för att ha koll på om 

      något händer. Det finns 2st vaktstugor, Hinsaviken och Varvet. De är till för att värma sig 

      och att vila om man behöver.  

 

*Våra 6st bryggor skall alltid kontrolleras/undersökas vid varje runda. 

Hinsa, Centrum, Notholmen, Konvalj, Varvet, Trattströmmen. 

 

*Gå alltid minst 3st rundor per vakttjänst/natt. 

 

*Anteckna iakttagelser och gärna klockslag. 

 

*Vid misstanke om brott, Ring alltid Polisen! Ingrip/agera aldrig själv. 

 

*Snälla! skriv rapporten tydligt och texta gärna. Skriv också vad ni heter som gått vakten. 

 

*Nytt för i år (obligatoriskt 2019), ring och påminn den/de som skall gå nästa vakt.  

Telefonnummer står i vaktboken. Ring förslagsvis samma dag man har vakt. 

Eller dagen efter. Naturligtvis på tider när folk normalt är hemma. SMS går också bra. 

 

Med vänliga varma Sommar hälsningar 

VEBK Styrelsen 



 

 



 


