Januari 2017

Båtägarbrev 2017/2018
Styrelsen önskar Dig välkommen till en ny säsong på Stora Hundudden. Detta är den enda
skriftliga informationen från varvsföreningen till hamn-, varvs- eller vinterhamnliggare utöver
upptagningsbesked till berörda.
Observera att texten är omarbetad och kompletterad med nytt innehåll liksom att
Ordningsreglerna uppdaterats. Läs noga!
Med detta utskick följer:
Fakturamall - OBS, fakturan med just ditt belopp skickas per vanlig post även i år!
Sjösättnings- och upptagningsplan
Ordningsregler
Kalendarium
Blankett för önskemål om upptagning
Plastnyckel till grindar och serviceutrymmen och med påtryckt kod till vägbom och
webbkameror, skickas per post tillsammans med fakturan.
Kontrollera på hamnlistan vilken plats Du har. Även i år blir det en del omflyttningar för att
utnyttja hamnen på bästa sätt.
Styrelsen kommer successivt att komplettera med aktuell information via e-post samt på
varvsföreningens hemsida (www.hundudden.se). Du som inte har anmält alt. ändrat din epostadress, bör därför göra det till (varvschef@hundudden.se).
Väl mött till årets båtsäsong!
Stockholm i januari 2017
Styrelsen

Styrelsen för Hunduddens Varvsförening 2016 – 2017
Styrelsen kontaktas bäst via kontaktformuläret på www.hundudden.se/styrelsen.html eller via
e-postadresserna nedan:
Ordförande
Hamnkapten/Fastighet
Varvschef
Sekreterare
Skattmästare
Vice ordf./Varvsintendent
Materialförvaltare
El- och vattenansvarig
Miljö

Johan Söderberg
Göran Egnell
Torbjörn Svensk
Mikaela Boström
Gunnar Kjellberg
Johan Brändström
Rolf Grönmark
Bo Thorstorp
Anna-Lena Järvstrand

ordforande@hundudden.se
hamnkapten@hundudden.se
varvschef@hundudden.se
sekreterare@hundudden.se
skattmastare@hundudden.se
varvsintendent@hundudden.se
materialare@hundudden.se
elochvatten@hundudden.se
miljo@hundudden.se

Varvsförman

Daniel Hoback

hunduddensvarv@gmail.com

Fakturainformation
Nedan följer de avgifter som föreningen debiterar under perioden maj 2017 - april 2018.

Varvsplats:
Hamnplats:
Vinterhamnsplats:
Kran:
Skåp:
Städ:

OBS - Just din avgift skickas även i år som
en separat faktura med posten. Om du
inte skulle få någon faktura med posten kontakta varvschef@hundudden.se senast
1 februari 2017.

Avgiften skall vara varvsföreningen tillhanda senast den 1 mars 2017 via
bankgiro 612-0885. Glöm inte att ange avsändare/båtägare. Betalning kan även göras via
Swish 123 0000 3517
Om avgiften ej inkommit senast detta datum kommer hamn- eller varvsplatsen att erbjudas en
båtägare i kön. Platsen kan eventuellt återfås, men endast en gång, mot en administrativ avgift
om 2 500 kr.
I och med att båtägaren betalar sina debiterade avgifter till varvsföreningen, anses
denne också ha accepterat att:
• följa föreningens stadgar och ordningsregler inklusive miljöpolicy, vilka återfinns på
föreningens hemsida
• följa regler och instruktioner i Båtägarbrevet 2017/2018
• föreningen använder av båtägaren lämnade uppgifter för föreningens syften
(Personuppgiftslagen 1998:204).

Varvsplats: 90 kr/m² då 0,8 m lagts till bredden. Om båttält, efter godkännande från
varvschefen används, läggs 0,8 m till tältets bredd och 0,8 m till tältets längd.
Kranavgiften, 1700 kr, täcker kostnad för kran och personal vid upptagning och sjösättning.
Hamnplats: grundavgift 650 kr + 85kr/dm båtbredd.
Pir-platserna: 900-906 enligt särskilt avtal.
Vinterhamnplats: ca 90 kr/m² plus kostnad för förbrukad el. Strömbildare kan hyras av
föreningen för 1 000 kr.
Skåp: 75 kr för litet skåp och 150 kr för stort skåp.
Städavgift: 400 kr/båt som återbetalas med 200 kr/städdag till båtägare efter genomförd
städning
Att stå över ett år men ändå vara försäkrad en plats året därpå kostar 1 000 kr.
Föreningen har tecknat en Utökad olycksfallsförsäkring genom Svenska Sjö.
Försäkringen gäller för klubbens samtliga medlemmar för alla aktiviteter inom klubbområdet.
Till exempel kan vårrustning av båten omfattas. Högsta ersättningsbelopp är 10
prisbasbelopp.
Vid eventuell skada då klubben utlyst aktivitet gäller dock att endast ett försäkringsbelopp
kan utbetalas.

Högsta ersättningsbelopp är 10 prisbasbelopp.

Om bottenfärger
Varvsföreningen, som reviderat sin miljöpolicy, tillåter inte att varvsliggare i fortsättningen
använder andra färger än de hårda bottenfärger som är godkända av kemikalieinspektionen för
användning på ostkusten. De mjuka/självpolerande godkända färgerna får inte användas av
den anledningen att de missfärgar slingorna som används vid torr-och sjösättning och därmed
också andra båtar.
Varvsföreningen ser emellertid helst att båtar inte bottenmålas alls, eftersom även godkända
färger kan vara ovänliga för miljön. Det finns flera alternativa sätt att hålla botten ren, bland
annat borsttvätt. Se vidare varvsföreningens miljöpolicy.

Hamnen
Styrelsen vill poängtera att sommarhamnsplatserna får disponeras under perioden 15 maj – 31
oktober. Efter 31 oktober utgår hamnavgift för förlängd säsong med 500 kr.
Kontrollera hamnlistan som anslås före sjösättning. Föreningen förbehåller sig rätten till
omdisponering av platserna i hamnen och det är alltså ingen självklarhet att Du har samma
plats som tidigare säsong.
Styrelsen vill påminna om att det inte heller är någon självklarhet att Du har rätt till bibehållen
hamn- och/eller varvsplats om Du byter till en större båt.
Om Du inte utnyttjar Din plats i hamnen under en längre period (semester, alternativ
sommarplats etc.) bör Du meddela varvschefen. Platsen kan då korttidsuthyras till gagn för
föreningen. Observera att platsen är knuten till ägaren, inte till båten. Du har inte rätt att själv
låna/hyra ut platsen i andra hand.
Varvsföreningen ikläder sig inget ansvar för båtar, tillbehör eller personer, ej heller för skador
som orsakats av slitna förtöjningar, bojar eller andra skadefaktorer. Detta gäller även om
oaktsamhet skulle ligga varsföreningens ledning eller personal till last.
Båtägaren är också skyldig att ha båten sjörisk- och ansvarsförsäkrad.

Sjösättning våren 2017
Sjösättning av tunga båtar (>7 ton, tidigare kallade spårbåtar) sker särskilda dagar vilka
framgår av sjösättningsplanen.
Lördagen den 22 april sjösätts alla båtar norr om den utlagda linan.
Lördagen den 29 april sjösätts alla båtar (i huvudsak motorbåtar) söder om linan och öster om
spåret.
Söndagen den 30 april sjösätts alla båtar söder om linan och väster om spåret.
Sjösättningarna börjar med förmiddagspasset kl. 08.00 och eftermiddagspasset kl. 12.30. Var
vid Din båt i god tid för att undvika förseningar. Den båtägare, som inte sjösätter sin båt enligt
sjösättningsplanen, riskerar att båten flyttas på varvsplanen. Kostnaden härför – 2 000 kr –
betalas av båtägaren.
Alla båtar måste vara sjösatta senast den 15 maj. Efter detta datum kommer Daniel Hoback på
styrelsens uppdrag att flytta båtarna till området söder om spåret. Denna flyttning av båt
kommer att debiteras båtägaren med 2 000 kr. Därtill kommer Daniel Hoback att fr.o.m. 16
maj debitera en dygnshyra om 250 kr/dygn.

Vårstädning och årsmöte
Varvsplanen och tillhörande utrymmen städas tisdagen den 16 maj kl. 18.00.
200 kr återbetalas då av städavgiften. Varvsföreningen bjuder på enklare förtäring.
I samband med städningen kastas allt täckningsmaterial som är namnlöst.
Efter städningen hålls varvsföreningens årsmöte ca kl. 19.30.

Varvet
Varvsföreningen ikläder sig inget ansvar för båtar, tillbehör eller personer. Detta gäller även
om oaktsamhet skulle ligga varvsföreningens ledning eller personal till last.
Båtägaren är också skyldig att ha båten ansvarsförsäkrad.

Torrsättning/upptagning hösten 2017
Önskemål om upptagningsdag lämnas företrädesvis genom e-post till varvsintendenten Johan
Brändström, varvsintendent@hundudden.se eller på bifogat upptagningskort som skall vara
varvsintendenten tillhanda senast den 15 augusti 2017.
Besked om tilldelad upptagningsdag och upptagningstid skickas ut den 31 augusti via e-post.
Upptagningarna på ordinarie krandag startar med förmiddagspasset från kl. 08.00 och
eftermiddagspasset från kl. 12.30 respektive dag. OBS att Du skall anmäla Dig till
vakthavande styrelseledamot vid angiven tid.
Upptagning av tunga båtar (tidigare kallade spårbåtar) inleds kl. 09.00 och alla hjälps åt till
sista båt är uppe.
Du som önskat annan upptagningsdag än ordinarie krandag eller spårbåtsdag skall själv ta
kontakt med Daniel Hoback för överenskommelse om lämplig dag. Upptagning utanför
ordinarie schema debiteras av Daniel Hoback med 1 000 kr.
Önskemål om byte av upptagningsdag eller beslut att gå upp utanför schema skall
snarast anmälas på e-post, varvsintendent@hundudden.se eller undantagsvis till Johan
Brändström på telefon 0706-077173.
Sista dag för all upptagning på varvsplanen är 31 oktober.
Styrelsen vill uppmana alla att kontrollera att båtförsäkringen gäller under tiden fram till
upptagning.
Höststädning
Höststädningen sker lördagen den 21 oktober 2017 kl. 11-13 varvid 200 kr återbetalas av
städavgiften. Varvsföreningen bjuder på enklare förtäring.

El
Tag kontakt med Bo Thorstorp, elochvatten@hundudden.se i alla elfrågor.

Nycklar
Med fakturan Du får via post följer en "plastnyckel" som går till grindarna till piren och
pontonerna samt snickarboden och toaletten. Din gamla plastnyckel kommer ej att fungera
efter den 1 februari 2017. Tryckt på plastnyckeln finns koden till vägbom, kameror på
hemsidan och hänglåset till miljöstationen.
Extra plastnycklar erhålls genom att sätta in 50 kr/nyckel.
Metallnyckel för mastkranen, mastskjulet, sopcontainern, toatömningsstationen och Café
Bojen kan erhållas mot en avgift om 200 kr.
Inbetalning sker till föreningens Swish 123 000 3517 eller till Bankgiro 612-0885.
Glöm inte att uppge namn och adress.

Toatömningsstationen
Föreningen installerade sommaren 2016 en tömningsstation för toalettankarna. Den låses upp
med samma metallnyckel som går till mastkran m.m.

Kameror och vägbom
Varvsföreningen har satt upp fem kameror tillgängliga för båtägarna i syfte att höja
säkerheten/bevakningen. För att se kamerabilderna klickar du på ”Kameror” på hemsidan,
anger som användarnamn den e-postadress du har lämnat till föreningen och lösenord
XXXXX*. Samma kod används till den nya vägbommen för att komma in på området. Den
byts den 1 februari 2017.
*) Lösenord/kod har tagits bort ur web-versionen av båtägarbrevet (för kod se din original-version).

Uppgiftsändring
Det är viktigt att varje båtägare, förutom båtbyten, meddelar ändringar av adress,
telefonnummer (bostad och arbete) och e-post. Särskilt viktig är E-postadressen som
numera är vår kommunikationsväg med båtägarna. Sådana ändringar meddelas till
varvschefen via varvschef@hundudden.se. I undantagsfall kan man nå Torbjörn Svensk på
0708-532480.

Varvsservice mm.
Daniel Hoback nås enklast via e-post hunduddensvarv@gmail.com, men har även ett
mobilnummer som skall användas i undantagsfall: 0708-180858

Sjösättning och torrsättning 2017 – 2018
Se även skissen på nästa sida
Sjösättning våren 2017
Tisdag 18 april
Torsdag 20 april
Lördag 22 april
Torsdag 27 april
Lördag 29 april
Söndag 30 april
Torsdag 4 maj
Måndag 15 maj
Tisdag 16 maj

Tunga båtar ”T4”
Tunga båtar ”T3”
Båtar norr om linan ”D” & ”A”
Tunga båtar ”T2”
Båtar söder om linan och öster spåret ”B”
Båtar söder om linan, väster spåret ”E”
Tunga båtar ”T1”
Alla sjösatta
Vårstädning, årsmöte kl. 18.00

Upptagning hösten 2017
Fredag 15 september
Lördag 16 september
Lördag 7 oktober
Söndag 8 oktober
Fredag 13 oktober
Lördag 14 oktober
Måndag 16 oktober
Lördag 21 oktober
Söndag 22 oktober
Måndag 23 oktober

Tunga båtar ”T1”
Segelbåtar ”E”
Motorbåtar ”B” och ”C”
Segelbåtar ”B” och ”E”
Tunga båtar ”T2”
Segelbåtar ”A” och ”D”
Tunga båtar ”T3”
Höststädning
Tillfälliga varvsliggare/reservdag
Tunga båtar ”T4”

Måndag 31 oktober

Alla båtar upptagna

Sjösättning våren 2018
Tisdag 17 april
Torsdag 19 april
Lördag 21 april
Torsdag 26 april
Lördag 28 april
Söndag 29 april
Torsdag 3 maj
Måndag 14 maj
Tisdag 15 maj

Tunga båtar ”T4”
Tunga båtar ”T3”
Båtar norr om linan ”A” och ”D”
Tunga båtar ”T2”
Båtar söder om linan & öster spåret ”B”
Båtar söder om linan & väster spåret ”E”
Tunga båtar ”T1”
Alla sjösatta
Vårstädning, årsmöte kl. 18.00

Ordningsregler
För att uppnå en hög säkerhet på varvet och i hamnen och skapa trivsel i varvsföreningen har
styrelsen beslutat om ordningsregler som varje båtägare är skyldig att känna till och följa. I
och med att båtägaren betalar sin debiterade avgift till varvsföreningen, anses han/hon
också ha accepterat att följa föreningens ordningsregler. Brott mot dessa regler kan
medföra att båtägaren förlorar sin rätt till varvs- eller hamnplats.
Vid sjösättning och för hamnen gäller:
• Båtägare, som har varvsplats men inte hamnplats, skall använda gulmarkerade hamnplatser.
Platsen får disponeras högst en vecka efter sjösättningen.
• Privat sjösättning med trailer skall anmälas till Daniel Hoback, som låser upp bommen.
• Omedelbart efter sjösättning skall uppställningsplatsen städas.
• Pallnings- och täckningsmaterial skall märkas med namn och placeras i norra delen av
område D.
• Det är båtägarens ansvar att tillse att båten hålls väl förtöjd och avfendrad.
• Endast godkända kontakttyper får användas på bryggorna – se bild nedan:

Vid torrsättning och för varvsplan gäller:
• Båtar som inte innehar hamnplats får ligga i hamnen högst en vecka före upptagning utan
att extra avgift utgår.
• Inga former av vaggor eller båtvagnar tillåts på varvsplanen.
• Alla upptagna båtar skall vara märkta med namn och telefonnummer (styrbord aktre
stötta).
• En båtägare som vill använda ett båttält skall ha särskilt tillstånd från varvschefen. Tillstånd
kan ges mot förhöjd avgift.
• Båtar upp till och med 30 fot skall ha minst fyra stöttor. Båtar mellan 31 och 40 fot skall ha
minst sex stöttor och båtar längre än 40 fot skall ha åtta stöttor.
• Om båten, oavsett storlek, förvaras på land med stående rigg monterad, skall minst två extra
stöttor användas.
• Presenningar eller annat täckningsmateriel får absolut inte fästas i stöttor eller
säkringskättingar.
• Under upptagningsdagarna är slangspolning inte tillåten förrän sista båt är torrsatt och
verksamheten med kran och slip avslutats för dagen.
• Torrslipning och blästring av bottenfärg är endast tillåten om tillräckliga åtgärder vidtages
för att hantera damm och färgrester på ett ur miljösynpunkt godkänt sätt.

• Kontrollera att båtförsäkringen gäller fram till torrsättningsdagen.
Vinterhamnsliggare
• Vinterhamnliggare får inte ligga vid mastkransbryggan.
• Vinterhamnsliggare skall utan dröjsmål till varvschefen insända kopia på försäkringsbesked
utvisande att båten är försäkrad för placering i vinterhamn.
• Båtägare skall ange om man önskar nyttja någon form av vattenvirvlare för att skapa
isfrihet runt båten. Vinterhamnsbåtarna kommer att placeras i grupperna infrusna och
isfria.
• Ändring av isfrihet eller infrysning kommer inte vara möjligt att göra under is-säsongen.
• Båtar skall placeras på av styrelseledamot eller annan bemyndigad person angiven plats och
vara märkta med namn och telefonnummer.
• Hamnen får inte vid någon tid avstängas t ex genom korsande förtöjningslinor.
• Förtöjning långsides får endast ske vid brygga eller ponton. Bojar får ej användas
Avbärning/uthåll ska ske med fendrar mellan brygga/ponton.
• Båtar mellan Y-bommar förtöjer i dessa.
El
• Sommartid tillhandhålls el dygnet runt på bryggorna. El ingår i avgiften för hamnplats,
dock gäller att då ingen vistats i båten får endast batteriladdare vara ansluten.
• Vintertid tillhandahålls el på varvsplanen mellan kl. 09.00 och kl. 21.00. El ingår i avgiften
för varvsplats men är endast avsedd för mindre arbeten och värme när båtägaren är på
plats. Elutrustning får inte vara inkopplad permanent. Sladdar som lämnats
inkopplade efter kl. 21.00 kommer att kopplas ur.
• Det är av brandskyddsskäl inte tillåtet att lämna värmeelement eller liknande utan tillsyn.
Detta gäller även i sjön.
• Båtägare som har vinterhamnsplats och som förbrukar el under vintern, skall anmäla
elförbrukning till föreningens elansvarige så att särskild debitering kan ske. Kontakter
på bryggan ska vara märkt med namn och adress. Omärkta kontakter kommer att
avlägsnas från eluttagen.
• Föreningen friskriver sig från skador som orsakas av strömavbrott.
Miljöpolicy
Båtägarna uppmanas att ta del av varvsföreningens miljöpolicy och avfallshanteringsplan via
hemsidan eller anslag på varvet.
Miljöstationen
• Alla båtägare är skyldiga att bortskaffa sopor och avfall från hamn och varvsplats.
• Varvsföreningen erbjuder en permanent sopcontainer för diverse hushållsavfall, inklusive
glas och plast. Är containern full är det båtägarens ansvar att själv forsla bort sina
sopor.
• Båtägare som använder s.k. krymplast som vintertäckning ansvarar själv för bortforsling av
denna på våren. Plasten får absolut inte läggas i sopcontainern.
• I miljöstationen kan använda startbatterier, kemikalier, glykol och spill-olja kastas. Notera
att varje typ av avfall har en särskild korg, box eller fat.
Förvaring av materiel
• I mastskjulet får enbart mast utan spridare och fioler förvaras och den skall vara märkt med
namn. Bommar och spirbommar får inte förvaras i mastskjulet.
• Jollar som placeras i jollestället skall vara märkta med namn och telefonnummer.
• Cyklar får inte låsas fast i grindar eller handledare till bryggor.
• Jollar och övrigt material får inte kvarlämnas på brygga eller ponton.
Om reglerna avseende förvaring av material inte följs har styrelsen rätt att forsla bort detta.

Mastkranen
• Mastkranen får inte användas under pågående torrsättning eller sjösättning.
• Vid avmastning skall båten vara förberedd härför innan den placeras på nocken vid
mastkranen. Det är alltså inte tillåtet att ligga på mastkransnocken vid utförandet av
förberedelsearbete.
Gemensamma regler
• All biltrafik och parkering inom varvsområdet är förbjuden under sjösättning och
torrsättning.
• Sommartid får parkering endast ske väster om spåret. Långtidsuppställning av fordon, som
inte följer av vistelse i båt, får inte förekomma. Inte heller uppställning av släp/ trailer
är tillåten.
Allmänt
• Om båtägare ser någon obehörig lägga sin båt på varvet eller i hamnen, skall detta anmälas
till varvschefen via e-post eller telefon.
• Om båt ligger kvar på varvsföreningens område efter att avtal är uppsagt eller
hyresförhållandet av annat skäl har upphört, äger varvsföreningen rätt att debitera
båtägaren en avgift om 250 kr/dygn.
• Även om båt överlåtits är tidigare båtägare betalningsansvarig gentemot varvsföreningen
för alla avgifter som debiteras båten under den tid båten finns på varvsföreningens
område. Betalningsansvar övergår till ny ägare endast om föreningen tecknar avtal
med denne.
Varvsföreningen kan begära att båts sjövärdighet besiktigats och godkänts för att
förnya avtal.

ÖNSKEMÅL OM TORRSÄTTNING 2017

