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STORA HUNDUDDEN 

Varvsförening för KSSS och 

SXKs Stockholmskrets 

 

 

 

 

BÅTÄGARBREV 2022-2023            

Styrelsen önskar dig välkommen till en ny säsong på Stora Hundudden.  

Stora Hunduddens Varvsförening för KSSS och SXK:s Stockholmskrets erbjuder hamn- och 

vinteruppläggningsplats för de båtägare som är medlemmar i KSSS eller SXK:s 

Stockholmskrets och som har sin båt registrerad i KSSS eller SXK. Båten skall vara 

registrerad i samma förening som ägaren är medlem. Detta ska gälla under hela tiden 

som båten har plats på Hundudden och inte endast vid inträdet. 

 

I detta brev finner du en kortfattad samlad information från varvsföreningen till hamn-, varvs- 

och vinterhamnsliggare. För fullständig information kring ordningsregler, miljöpolicy m.m. 

hänvisas till bifogad information och hemsidan. Löpande information skickas ut via e-post 

samt presenteras på www.hundudden.se.  

Förutom denna information gäller följande; 

 

Upptagningsbesked skickas ut separat till berörda båtägare under augusti – september 2022 

 

Hamnlista sätts upp på anslagstavlan den 14 april 2022    

 

Med detta utskick följer 

 

Ordningsregler  

Sjösättnings- och torrsättningsplan återfinns i slutet av detta dokument 

 

Miljöpolicy – sänds ut senare 

 

Kod gäller för piren, pontonen, toaletter, Café Bojen, snickarbod, vägbom, spillskyddsbox 

samt kameror. Koden byts den19 april 2022 och meddelas alla båtägare via e-post. 

 

Metallnyckel gäller för  

sopcontainer, mastkran, mastskjul samt sugtömningsanläggning  

 

 

Väl mött till årets båtsäsong! 

 

Stockholm i januari 2022   

 

Styrelsen 

 

http://www.hundudden.se/
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Styrelsen för Stora Hunduddens Varvsförening årsmötet 2021 – årsmötet 2022   

 

         

Ordförande   Johan Söderberg  ordforande@hundudden.se 

Vice ordf./miljö  Anna-Lena Järvstrand  miljo@hundudden.se 

Skattmästare   Christina Håkanson  skattmastare@hundudden.se 

Sekreterare   Mikaela Boström  sekreterare@hundudden.se 

Varvschef    Gunnar Kjellberg  varvschef@hundudden.se 

Varvsintendent  Fredrik Rissén   varvsintendent@hundudden.se 

Hamnkapten   Niklas Hugosson  hamnkapten@hundudden.se 

Materialförvaltare  Anders Silver   materialforvaltare@hundudden.se 

Ordningsman   Minka Wikström  ordningsman@hundudden.se 

 

 

Styrelsen når du på angivna e-postadresser samt på   info@hundudden.se 

 

 

Varvsförman   Daniel Hoback  hunduddensvarv@gmail.com 

 

 

Information i bokstavsordning 

  

Avgifter Din faktura skickas per e-post. Om du inte fått fakturan senast den 10 februari 

2022 ber vi dig kontakta skattmastare@hundudden.se.  

 

Avgiften ska vara varvsföreningen tillhanda senast den 1 mars 2022 via 

bankgiro 612-0885 eller via swish 123 000 3517. Glöm inte att ange 

avsändare/båtägare. 

 

Har avgiften inte kommit föreningen tillhanda senast den 1 mars 2022 erbjuds 

platsen till båtägare i kön. Platsen kan i vissa fall återfås – men endast en gång 

– mot en administrativ avgift om 2 500 kr. 

 

  I och med att debiterade avgifter betalats förbinder sig båtägaren att; 

 Följa föreningens ordningsregler vilka återfinns på hemsidan, i detta 

utskick samt i Café Bojen 

 Följa föreningens Miljöpolicy  

 Följa regler samt instruktioner i detta båtägarbrev för 2022-2023 

 Om båtägare inte följer vad som sagts ovan kan styrelsen besluta att 

båtägaren inte längre får ha sin båt på Stora Hundudden. Detta gäller 

såväl hamn- som varvsplats 

 

Vinterhamnsliggare – avgiften för vinterhamn 2022-2023 skall ha kommit 

föreningen tillhanda senast den 1 oktober 2022.  

 

  Bankgiro 612-0885 

  Swish  123 000 3517 
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Båtbotten- Varvsföreningen, som nu ensamt äger båtbottentvätten, planerar för att den 

tvätt                skall tas i bruk även säsongen 2022-2023. Information härom kommer att 

tillställas båtägarna så snart som möjligt.  

Installationen av båtbottentvätten har medfinansierats genom statsstöd till 

lokala  vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm. 

   

Bottenfärger Varvsföreningen ser helst att båtar inte bottenmålas med biocidfärg; inte ens 

med av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger för användning på 

ostkusten. Det finns flera alternativa sätt att hålla botten ren, bland annat 

genom användandet av borsttvätt.  

 

  Se vidare varvsföreningens miljöpolicy.  

 

Byte av båt Vid byte av båt skall varvschefen godkänna bytet innan båten anlöper 

Hundudden. Då föreningen har begränsningar gällande storlek på båt kan byte 

till större båt innebära att vi inte längre kan erbjuda plats. Tidigare hamnplats 

kan inte garanteras vid byte av båt. Detta gäller även byte till mindre båt.  

 

Båtstöttor Se ordningsregler 4.2 a. 

 

Båtvagn/ Båtvagn/trailer är ej tillåtet på varvsplan. 

Trailer 

 

El  Anders Silver, materialförvaltare, har hand om alla elfrågor.   

 

E-post  Har du bytt e-postadress? Meddela den nya till varvschef@hundudden.se 

 

Försäkring Föreningen har tecknat en utökad olycksfallsförsäkring genom Svenska Sjö. 

Föreningen Försäkringen gäller för samtliga båtägare för alla aktiviteter inom 

varvsområdet. Högsta ersättningsbelopp är 10 prisbasbelopp. Vid eventuell 

skada då varvsföreningen utlyst aktivitet gäller dock att endast 1 (ett) 

försäkringsbelopp kan utbetalas. 

 

Försäkring Båtägare är skyldig att ha båten sjörisk- och ansvarsförsäkrad. 

Båtägare Varvsföreningen ikläder sig inget ansvar för båtar och tillbehör. Detta gäller 

även om oaktsamhet skulle ligga varvsföreningens styrelse eller övrig personal 

till last. 

 

GDPR  Föreningen använder av båtägaren lämnade uppgifter för föreningens syften. 

Uppgifterna (namn, adress, telefonnummer, email och uppgifter om båt) är 

nödvändiga för varvsföreningens kommunikation med de båtägare som har båt 

på varvet eller står i kö för plats. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt, 

dvs. inte efter det att förhållandet mellan båtägaren och varvsföreningen 

upphört. Se vidare information som återfinns på hemsidan under rubriken 

GDPR. 

 

Hamnlistan Innan sjösättning - kontrollera vilken plats du har, omflyttningar kan ske för 

att nyttja hamnen på bästa sätt. Föreningen förbehåller sig rätten att 

omdisponera platserna i hamnen. Listan anslås på anslagstavlan den 14 april 

2022.  

mailto:varvschef@hundudden.se
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Hamnplats, Observera att platsen är knuten till båten och båtägaren och får inte lånas/hyras  

andra hand ut i andra hand av båtägaren själv. Vid försäljning av båt under sommarsäsong 

ska båten lämna hamnen så fort den är såld. Säljaren har skyldighet att se till 

att så sker.  

 

Hjärtstartare Hjärtstartare finns uppsatt i Café Bojen. 

 

Jollar Jollar placeras i jollestället. Jollarna skall vara märkta med namn och 

telefonnummer. Omärkta jollar kan komma att slängas. Det är inte tillåtet att 

placera jollar och/eller materiel på vare sig bryggan, pontonen eller piren.  

 

Kameror Sex kameror finns uppsatta för att öka säkerheten/bevakningen. Klicka på 

KAMEROR på hemsidan och ange aktuell kod. 

 

Nycklar/kod Vägbom, grindar till pir/ponton, toaletter, Café Bojen och spillskyddsboxarna 

öppnas med kod. Koden byts den 19 april 2022 och meddelas via e-post. 

 

 Nyckel (metall) går till mastskjulet, sugtömningsanläggning, sopcontainer 

samt mastkranen. Kvitteras ut genom skattmästaren mot en avgift av 200 kr 

till bg 612-0885 eller swish 123 000 3517.  

 

Ordningsregler Det åligger båtägare att hålla sig informerad om varvsföreningens 

ordningsregler vilka uppdateras löpande och publiceras på hemsidan 

www.hundudden.se. 

 

Sjösättning Se sidan 8  

 

Skåp Skåp i mastskjulet debiteras på årsbasis med 100 kr/litet skåp och 200 kr/stort 

skåp. Köanmälan görs till varvschef@hundudden.se. 

 

Sommarhamn De båtägare som endast har sommarplats får disponera denna under tiden den 

15 maj–den 31 oktober. Annan tid debiteras med 100 kr/dag. Det finns också 

möjlighet att sluta ett vårhamnsavtal för tiden den 1 mars – den 14 maj och 

hösthamnsavtal för tiden den 1 november – den 31 december. Kostnaden för 

respektive period är 1 500 kr.                                                                            

Hamnlistor anslås på anslagstavlan före sjösättning. Föreningen förbehåller sig 

rätten att omdisponera platserna i hamnen. 

 

Spillskydd Spillskyddsboxar finns utsatta vid foten av pontonbryggan respektive piren. 

Boxarna innehåller redskap för att minska, förhindra och omhänderta 

kemikaliespill, t ex absorbentorm som läggs ut i vattnet när diesel läcker ut 

och en smidig trasa för oljespill. Hänglåset på boxen öppnas med samma kod 

som gäller för övrigt. För spill på varvsplan finns absorbentmaterial i en tunna 

i mastskjulet.  

 

Städavgift Vid debitering av årets avgifter sker utdebitering av städavgift med 400 kr/båt. 

 Återbetalning sker med 200 kr/städdag. Återbetalning sker via swish efter 

genomförd städning och kvittens av båtägaren. 

mailto:varvschef@hundudden.se
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Sugtömning Stationen är placerad ytterst på pontonbryggan. Den låses upp med samma 

metallnyckel som går till mastkran m.m. Sugtömningen, som endast kan 

disponeras av båtägare med båt på Hundudden är öppen under perioden                  

den 19 april 2022 – den 1 november 2022. 

 

Torrsättning Se Torrsättning hösten 2022 sidorna 6 och 8. Önskemål om torrsättning ska ha 

inkommit till varvsintendenten senast den 30 juni. Torrsättningslistor 

publiceras senast den sista augusti via e-post.  

 

Uppsägning Uppsägning av varvsplats ska ha inkommit till varvschefen senast den 31 juli  

för att inbetalt belopp inklusive kranavgift ska återbetalas.     

 Uppsägning senast den 15 augusti ger rätt till återbetalning med halva 

inbetalda beloppet.                                                                                                   

Vid uppsägning efter den 16 augusti sker ingen återbetalning. 

 Uppsägning av sommarplats som sker senast den 1 april ger rätt till 

återbetalning med halva inbetalda beloppet för sommarplats 

 

Vaggor Vaggor är ej tillåtna på varvsplanen. 

 

Varvsservice Varvsförman Daniel Hoback nås enklast via e-post 

hunduddensvarv@gmail.com men kan även i akuta ärenden nås på  

070-818 08 58. 

 

Vilande plats Från och med januari 2020 tillåter varvsföreningen inte längre att båtägare står 

över en säsong. 

 

Vinterhamn Platser disponeras under tiden den 1 november – den 14 april eller del av den 

tiden. Mer info på www.hundudden.se/medlemssidor/vinterhamn. 

 

Vägbom Kod till vägbom byts den 19 april 2022. Meddelas via e-post.  

 

Ändringar Det är av yttersta vikt att ändringar gällande adress, telefon, e-post och 

båtuppgifter meddelas till varvschef@hundudden.se.   

 

 

  

mailto:hunduddensvarv@gmail.com
mailto:varvschef@hundudden.se
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Aktiviteter 2022 

 

Sjösättning våren 2022 

 

Sjösättningsdagar, se sidan 8 

 

Sjösättning av tunga båtar startar klockan 09.00. Sjösättning av tunga båtar (>7 ton, tidigare 

kallade spårbåtar) sker särskilda dagar – vilka framgår av sjösättningsplanen.  

 

Sjösättning av övriga båtar börjar klockan 08.00 och fortgår tills alla båtar är sjösatta.  

Alla båtägare ska vara på plats klockan 08.00. 

 

Samtliga båtar skall vara sjösatta den 11 maj. Efter detta datum kommer Daniel Hoback på 

styrelsens uppdrag att flytta båtarna till området sydost om spåret. Denna flyttning av båt 

kommer att debiteras båtägaren med 2 000 kr. Därefter kommer Daniel Hoback att fr.o.m. 

den 15 maj debitera en dygnshyra om 150 kr/dygn.    

   

Vårstädning samt båtägarmöte 

 

Vårstädningen äger rum torsdagen den 19 maj med start kl. 18.00. 

Angående städavgift se under Städavgift.  

Varvsföreningen bjuder på enklare förtäring. Efter städningen håller varvsföreningen 

båtägarmöte med start ca kl. 19.30.                

 

Torrsättning hösten 2022   

 

Information om tilldelad torrsättningsdag (ordinarie schemalagda dagar) skickas ut via e-post 

i slutet av augusti.  Sista dag för torrsättning är den 31 oktober. Se Torrsättning sidan 8.  

                               

OBS! Torrsättningarna startar klockan 08.00 och fortgår tills alla båtar är på land. 

Alla båtägare skall vara på plats klockan 08.00 och anmäla sig till tjänstgörande 

hamnvakt. 

 

Vid torrsättning av tunga båtar (tidigare benämnda spårbåtar) hjälps alla åt tills alla båtar är 

torrsatta. Torrsättningen startar klockan 09.00. 

 

Kontakta Daniel Hoback om du önskar upptagning utanför ordinarie schema. Kostnaden är   

1 500 kr och debiteras av Daniel. Vid upptagning före den 15 september debiterats markhyra 

av Daniel Hoback med 150 kr/dygn.   

 

Maxvikt på varvsplan är 10 ton och maxmått är 43 fot lång och 2,20 m djup. Vi har möjlighet 

att ta upp ett begränsat antal båtar med vikt över 7 ton. 

 

Båtar som inte har hamnplats får ligga i hamnen högst en vecka före upptagning utan extra 

avgift. Brygg/pir platser med gul markering får användas för dessa båtar. 

 

Höststädning  

 

Höststädningen sker lördagen den 22 oktober kl. 10 – 12.  

Angående städavgift se under Städavgift. 

Varvsföreningen bjuder på enklare förtäring. 
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SJÖSÄTTNING 2022  

 

19 april/ tisdag             Extra båtar upptagna vid extra upptagning 2021 

20 april/onsdag  Tunga båtar/T4 

21 april/torsdag  Tunga båtar/T3 

23 april/lördag   Båtar norr om grön lina (D&A) 

24 april/söndag  Båtar norr om ordinarie lina (D&A) 

25 april/måndag  Tunga båtar/T2 

30 april/lördag   Båtar söder och öster om spår (B&C) 

1 maj/söndag   Båtar norr om röd lina och väster om spår (E) 

7 maj/lördag   Båtar söder om röd lina och väster om spår (E) 

9 maj/måndag              Tunga båtar/T1    

11 maj/onsdag   Alla sjösatta 

 

17 maj/tisdag              Vårstädning kl.18.00; båtägarmöte därefter 

 

 

TORRSÄTTNING 2022  

 

16 september/fredag  Tunga båtar/T1 

17 september/lördag  Segelbåtar (E)  

24 september/lördag  Motorbåtar (B&C) 

30 september/fredag  Tunga båtar/T2 

1 oktober/lördag  Segelbåtar (B&E) 

15 oktober/lördag  Båtar norr om linan (D&A) 

16 oktober/söndag  Segelbåtar (A,B&D) 

18 oktober/tisdag  Tunga båtar/T3 

20 oktober/torsdag  Tunga båtar/T4 

 

22 oktober/lördag  Städdag klockan 10.00 

22 oktober              Extra upptagning efter kl. 12.00 

31 oktober Alla båtar som ska torrsättas ska vara torrsatta. 


