
 

 

 

                            Ordningsregler Norje Båtklubb 
 

Norje Båtklubb som bildades 1968, är en ideell förening vars verksamhet i huvudsak bygger på frivilliga 

arbetsinsatser av medlemmarna. Klubben står och faller med vår gemensamma insats, för att skapa ett 

trevligt hamnområde och en trevlig atmosfär att vistas i. Som en del i att uppnå detta krävs, förutom ett 

allmänt agerande och uppträdande som främjar klubbens intressen, bl.a. att medlemmarna följer de regler 

och anvisningar som beslutats, samt deltar i gemensamma aktiviteter och uppträder på ett sätt som hedrar 

klubbens anseende. Vi människor har ibland lite olika syn på vad som är rätt eller fel, lämpligt/olämpligt  

och för att förebygga dispyter eller osämja har Norje Båtklubb lagt fast vissa ordningsregler enligt nedan: 

 

 Var och en som nyttjar eller vistas inom NBK:s område och anläggningar, är skyldig att ta del av 

och efterleva gällande ordningsregler och bestämmelser i övrigt.  

 Det är varje medlems skyldighet att hålla god ordning i anslutning till sin båtplats, i klubbstugor 

och inom klubbens område i övrigt. Det är inte Ok att stadigvarande ställa ut exempelvis privata 

möbler och dylikt, eller i övrigt ”privatisera” gemensamma anläggningar. 

 Fasta arrangemang i övrigt såsom trappor, bryggor, Y-bommar, upphängningsanordningar mm, får 

endast monteras efter Hamnkaptenens skriftliga medgivande. 

 Anvisningarna i Hyresavtal avseende förtöjningsplats skall läsas igenom och följas. Om båtplats 

inte är tänkt att utnyttjas under hel eller del av säsong, skall Hamnkaptenen informeras, för att 

därigenom ha möjlighet att hyra ut den i andra hand. Båtplats som mer stadigvarande inte utnyttjas 

under två säsonger i sträck, kan om klubben så begär återgå till klubbens förfogande. 

 Service-/utrustningskajen får endast användas i samband med sjösättning/upptagning, i och 

urlastning, reparation samt vid temporär övernattning. 

 Master och båtvaggor/vagnar skall vara tydligt märkta med ägarens namn och båtplats. 

Båtplatsinnehavaren svarar för städning i anslutning till sin uppställningsplats. Ställningsmaterial 

skall förvaras i vaggan/vagnen – inte utanför. 

 Jollar, presenningar och dyl. bör förvaras i mastboden under tiden 15/5 – 31/8. 

 Sjösättning/upptagning med kran får endast ske vid service-/utrustningskajen. Hamnkaptenen skall 

informeras inför sjösättning/upptagning som inte är gemensam för klubben. 

 Det är tillåtet för båtplatsinnehavare att ställa upp husvagn/husbil i anslutning till kanalens norra 

sida under 1 dygn. Därefter går det bra att ställa upp densamma på den södra sidan på gräsytan i 

anslutning till Klubbstugan (båtuppställningsplatsen). 

 Förutom i samband med i och urlastning, skall bilar parkeras på anvisad parkeringsplats. 

 Fiske är inte tillåtet inom båtplatsområdet på norra sidan av kanalen (se skyltning längs kajen). 

Undantaget är mete i anslutning till egen förhyrd båtplats. 

 I anslutning till Sweden Rock Festival hyr NBK genom avtal ut vissa av sina anläggningar och 

områden. Under denna period gäller vissa inskränkningar för klubbens medlemmars möjlighet att 

utnyttja desamma i normal omfattning. Information härom lämnas på Facebook och på 

www.norjebatklubb.se  

 Medlem som inte avser att förnya sitt medlemskap kommande år, ombeds att meddela klubben 

detta före kommande årsskifte. Likaså skall ändrade kontaktuppgifter omgående meddelas NBK. 

http://www.norjebatklubb.se/

