
CSS ORDNINGSREGLER 
 
Sjösättning/upptagning    

 I god tid före sjösättning och upptagning skall båt och båtvagn vara i gott skick 
och finnas vid CSS område 

 Båtvagn skall vara märkt med namn och telefonnummer 

 Mast skall vara märkt med samma nummer som vinteruppställningsplatsen 

 Medlem som förvarar mast men ej båt på CSS område skall märka sin mast 
enligt lista i mastskjulet 

 Märkta master (Obs Inga bommar!) förvaras VÄL AVKLÄDDA på anvisad 
plats i mastskjulet eller på mastställningen  

 Efter sjösättning skall pallningsvirke, stegar etc. vara märkta och väl 

fastsurrade på vagnen. 

 Båt på vagn med plats på uppställningsområdet får vid behov flyttas av CSS  
 

Bryggor  

 Kajerna vid klubbhuset skall användas för utrustning/avrustning 
I samband med sjösättning och upptagning får din båt ligga där max en vecka 
innan den måste flyttas till sin ordinarie hamnplats  

 Max 5 timmar får du förtöja vid Servicebryggan för i- och urlastning, 
vattenpåfyllning och reparation 

 Båten skall alltid vara väl förtöjd och avfendrad för att inte skada bryggor och 
kringliggande båtar 

 Även klubbmedlemmar betalar 190 kr i hamnavgift /dygn under gästsäsongen 

 Tävlande båtar får utan kostnad använda CSS platser under vår- och 
höstseglingarna (18 maj – 15 juni och 14 aug - 21 sept)  
 

Miljö 

 Farligt avfall skall lämnas vid kommunens miljöstation i Norra Skogen 

 Papper, tidningar, glas, plast och metallburkar kan lämnas på kommunens 
återvinningsstation söder om uppställningsområdet  

 Hushållssopor kan läggas i de avfallskärl som finns på CSS område 
 

Uppställning     

 Medlem som betalar årsavgift och vinterförvarar båt på uppställningsplatsen 
får sommarförvara båtvagn på anvisad plats  

 Vagnen får inte pallas upp utan skall kunna flyttas vid behov 

 Markytan väster om spolplattan skall hållas fri enligt arrendeavtalet med 
kommunen 

 El vid uppställningsplatsen får bara användas till belysning, handverktyg och 
batteriladdning. Kontakta styrelsen vid större effektbehov 

 Elkablar får inte ligga kvar på marken när båten lämnas 

 Båten skall tömmas på brandfarliga vätskor och gasol inför vinteruppställning  

 Varje båtägare ansvarar för att markytan runt båt och vagn är avstädad 
 


