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Regler för nyttjande av bryggplats 
 
Klubben är en idéell ek. förening som i första hand tillhandahåller båtplats för 
fastighetsägare inom Evlinge men även försöker tillgodose önskemål från övriga.  
 
§ 1 Anmälan 
Önskemål om bryggplats skall anmälas till hamnkapten på E-post info@vebk.se.  
Ansökan om medlemskap finns på vår hemsida www.vebk.se under fliken Dokument. 
 
§ 2 Förtöjningsregler 
Våra bryggor ligger på olika platser vilket innebär att de påverkas olika för vindar och vågor. 
Det är båtägarens ansvar att båt förtöjs på säkert sätt. Alla båtar skall förtöjas med någon 
form av ryckutjämnare: 

• Om fjäder används så skall det vara schackel mellan fjäder och  
O-ring i brygga för att undvika nötningsskador. 

• Om fjäder används så skall den säkras mot brygga 
med kätting förbi fjäder, gäller endast båtar tyngre är 1 ton 

• Vår rekommendation i allmänhet är att använda ryckutjämnare 
av gummi vilka finns i flertal olika utföranden. 

Vid förtöjning vid boj mot nock på Varvsbryggan, Hinsabryggan samt  
Konvaljebryggan gäller samma regler som finns angivna vid ”Besöksplats”. 
 
§ 3 Båtbyte 
Inför byte av båt skall hamnkapten informeras i god tid om dessa förändringar. 
Då vi har brist på platser för större och tyngre båtar kan V-E BK ej garantera att 
ny plats finns tillgänglig vid båtbyte. 

 
§ 4 Försäkring 
Det är varje båtägares skyldighet att tillse att båt liggande vid brygga är försäkrad. 
 
§ 5 Kölista 
Inkomna önskemål om medlemskap och bryggplats, eller önskemål om annan 
bryggplats skall anmälas via E-post till info@vebk.se.  
Hamnkapten tar hand om alla önskemål och hanterar dessa efter kölista och 
fördelar platser efter båtägares behov och tillgängliga resurser. Endast fastighetsägare inom 
Evlinge erbjuds köplats.  
 
§ 6 Inkoppling av el 
De elstolpar som finns på Hinsabryggan och Varvsbryggan får anslutas fritt 
om man är närvarande. Vid laddning av batterier där ström ansluts över natt 
skall skrivas in i ”Loggbok El” som finns i Vaktbod respektive Klubbstuga. 
Vid övrig anslutning av el skall Hamnkapten kontaktas. 
 
För de båtägare som ej har tillgång till el vid befintlig brygga finns möjlighet 
att tillfälligt eller över natten förtöja vid Varvsbryggan, den innersta västra platsen. 
Om förtöjning är tänkt att ske över natt skall varvschef först kontaktas. 
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§ 7 Avgifter 
Avgifter kan förändras och redovisas därför i dokumentet ”Avgifter”. 
 
§ 8 Besöksplats 
Inom Värmdö Evlinge Båtklubb finns 3 (tre) besöksplatser: 
Hinsabryggan, Konvaljebryggan och Varvsbryggan. 
 
Dessa är placerade på nock och förtöjning sker på boj. 
Tre första dygnen är avgiftsfria, sedan debiteras enligt ”Avgifter”. 
Denna tariff gäller även medlemmar som förtöjer vid besöksplats. 
För inkoppling av elektricitet debiteras en dygnsavgift, se ”Avgifter”. 
 
Förtöjningsregler vid besöksplats: 

1. Tampar till brygga skall vara försedda med schackel, kauser och godkända 
gummidämpare/fjädrar. Om metallfjädrar används måste minst en av dessa säkras 
med kätting/band som schacklas före och efter i kauser/ring. Löplina till/genom 
förtöjningsring i brygga är inte tillåtet. Se bilder på korrekt förtöjning längst ner på 
denna sida. 
  

2. Tampar till boj skall vara dubbla och fästas i bojen med metallhake. Schackel och 
kauser skall användas. Det skall vara två av varandra oberoende linor. Löplina 
till/genom bojögla eller splitsad hanfot är alltså inte tillåtet. 
  

3. Metallhaken skall vara av typ spärrhake alternativt av Merxhaketyp. För båtar större 
än 6 m eller 1 ton är Merxhake ett krav. Karbin eller brandkårshake är inte tillåtet. Se 
bild på olika typer av hakar längst ner på denna sida. 
  

4. Utförande och dimensioner skall följa branschens och tillverkares standard och 
rekommendationer och inte vara för klena. 
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§ 9 Uppsägning 
Uppsägning av båtplats skall ske senast 31 mars genom E-post till info@vebk.se. Efter detta 
datum är befintlig innehavare betalningsansvarig för bryggplatsen om särskilda skäl inte 
föreligger. 
 
§ 10 Uteblivet användande av betald bryggplats 
Det är inte tillåtet att på egen hand hyra ut betald bryggplats till annan person 
utanför familjen. 
Om bryggplats ej kommer att nyttjas under kommande säsong ska detta anmälas senast 31 
maj till hamnkapten via E-post till info@vebk.se. Detta för att eventuellt kunna tillgodose 
önskemål från köande till bryggplats. Vi inom V-E BK har större efterfrågan än vad vi  
har platser. Saknas anmälan kan styrelsen besluta om återkallande av bryggplatsen inför 
kommande säsong. 
 
§ 11 Vakttjänst 
Alla som är uppsatta på en bryggplats skall gå båtvakt oavsett om man sjösätter 
eller inte. Har man flera bryggplatser räcker det med en vakttjänst. 
Hur båtvakt skall genomföras finns beskrivet i dokumentet ”Regler för vakttjänst”. 
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