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Allmänna regler  

Näsbyvikens Båtsällskap - NBS - disponerar, genom arrendeavtal med markägaren, Gränholmen på Gällnö.  
Grundläggande bestämmelser för Klubbholmens skötsel regleras i denna hamnordning utfärdad av NBS 
styrelse.  
För verksamheten på Klubbholmen ansvarar styrelsen med hjälp av utsedda funktionärer.  
NBS medlemmar eller övriga som nyttjar Klubbholmen och dess anordningar är skyldiga att verka för att 
utfärdade bestämmelser och anvisningar från styrelsen eller funktionär efterföljs.  
Vid överträdelse av hamnordningen eller utfärdade föreskrifter äger styrelsen eller funktionär rätt att vidta 
erforderliga åtgärder. NBS styrelse och hamnfunktionär friskrives för varje direkt eller indirekt skada eller 
kostnad som härigenom kan uppstå.  
Om någon medlem på Klubbholmen observerar något onormalt eller skada, skall detta anmälas till styrelsen 
eller funktionär. 
 

Syfte och policy för Klubbholmen  

Klubbholmen ska vara en tillgång för NBS medlemmar i form av en lättillgänglig och trygg skärgårdshamn 
utrustad för god rekreation för vuxna och barn. 
  

Medlems nyttjande  

NBS medlemmar har rätt att själva och tillsammans med familjemedlemmar och sina gäster utnyttja 
Klubbholmen på de villkor som denna hamnordning anger. Medlem skall föra klubbens årsmärke, väl synlig från 
brygga, på förtöjd båt.  
  

Icke medlemmars nyttjande  

Icke medlem kan erbjudas bryggplats endast som medföljande gäst till medlem. På helger ska alltid 
medföljande gäst förtöja akter om medlem.  
 

Ordningsföreskrifter  

Allmänt uppträdande  

På Klubbholmen förväntas ett hänsynsfullt och hjälpsamt uppträdande av besökare. Beteende som upplevs 
allmänt störande, är olämpligt eller äventyrar andra medlemmars säkerhet får ej förekomma. All nedsmutsning 
på Klubbholmen, i natur och byggnader, liksom användande av båttoalett med direktutsläpp är förbjuden. 
 

Bryggor, förtöjning  

Vid bryggorna är endast tilläggning med fören mot bryggan tillåten. Max deplacement 12 ton. Tyngre båtar får 
ligga på svaj i viken. 
Det är ej tillåtet att reservera plats för inväntade båtar. 
Vid hög beläggning skall medlem beredas plats före andra. 
Förtöjningsplatsen skall hållas i god ordning, fri från tampar och annat som hindrar en fri passage.  
Spring kan läggas vid behov, men får ej blockera för inkommande båtar.  
Båt får ej lämnas obemannad längre än 12 timmar.  
 

Sopor, latrin  

Sophantering och tömning av den allmänna latrinen kräver att, i soprummet anslagna regler följs, i annat fall 
genomförs ej hämtning. Det är varje nyttjares skyldighet att följa dessa regler och att stävja misskötsel. 
  

Bastu  

Klubbholmens två bastubad är avsedda för medlemmar och medlemmars gäster.  



Föreskrifter anslagna i bastun skall följas.  
Bastubadande medlemmar skall visas hänsyn med avskildhet och tidsbokning.  
 

Badplatser  
Förutom vid bastubaden har Klubbholmen tre officiella badplatser. Dessa är flytbryggan längst in i viken, 
klippbadet vid östra udden och Sandviken. (Se karta) 
På dessa ställen får förtöjning ej ske. Vid flytbryggan kan släpjollar förtöjas temporärt. 
 

Klubbstuga och bodar  

Klubbstugan kan bokas genom att skicka mail till kansli@nasbyviken.se. Betalning ska ske utan uppmaning till 
på hemsidan angivet swishkonto. Tillgängligheten syns på hemsidan under klubbholmen. I klubbstugan 
anslagna regler för nyttjande skall följas. 
Funktionär har tillgång till redskapsbodar som nyttjas för klubbens utrustning och materiel. Medlemmar har 
nyckel till en bod med diverse redskap och toalettpapper. 
 

Grillplatser / Matplatser  

Vid grillplatserna gäller anslagna regler. 
Efter avslutad måltid skall bord städas och lämnas tillgängligt för andra. 
 

Kajaker, SUPar, jollar och roddbåtar  

Trafik med motorjollar får inte förekomma i hamnviken i onödan.  
Jollar och roddbåtar får inte lämnas kvar på Klubbholmen.  
NBS roddbåtar, optimistjollar, kajaker och supar får fritt disponeras av NBS medlemmar, och skall efter 
användning återlämnas och låsas på ordinarie förtöjningsplats. De kan inte reserveras för speciell tid och man 
får inte ”lägga beslag” på dem och sedan göra något annat en stund. Eventuella skador ska anmälas till 
aktiviteter@nasbyviken.se. Försiktighet med SUP:ars fenor ska iaktas. Använd flytväst. 
 

Kvarlämnad privat egendom  

NBS äger rätt att på båtägarens bekostnad flytta kvarlämnad båt eller annan egendom som lämnats obevakad 
mer än 12 timmar. Detsamma gäller egendom som upplagts utan tillstånd. 
 

Hundar 

I land skall hundar hållas kopplade och får ej blockera för passage på bryggor. 
Hundägaren ansvarar för att hålla rent efter hunden och att den ej badar på badplatserna eller vid bryggorna. 

 

Funktionärer  

Styrelsen kan utse funktionärer för specifika funktioner eller uppgifter på Klubbholmen som kan avse ansvar för 
löpande underhåll, drift och kontroll under säsong, byggprojekt, klubbaktiviteter mm.  

 

Avsteg  

Avsteg från ovanstående regelverk kan medges tillfälligt av holmintendent, funktionär eller styrelsemedlem.  
 
 
 
/ NBS styrelse  
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