
 

Havnereglement HBF/styret  

 
1. Fortøyninger og strekkavlastere skal være dimensjonert for fartøyets vekt og mulig vindfang. 

Strekkavlastere skal være av gummi. Fortøy for storm! 

 

2. Pga. utnyttelsesgraden av bryggen skal fendere ikke ha større tversnitt enn 5” (12,5cm), Styret 

ønsker i størst mulig grad å opprettholde de oppsatte plasser for å unngå at for mange store båter 

reduserer utnyttelsesgraden og belaster brygga unødig .  

   

3. Skjøter og fall må være skikkelig strammet slik at støy unngås. Likeledes må kalesjer og pre-

senninger være skikkelig surret. Dette av hensyn til naboer. 

 

4. Den enkelte båtbruker er selv ansvarlig for orden på brygga samt at søppel tas med hjem. Søl av 

drivstoff, olje eller septik skal ikke forekomme. 

 

5. Elektrisitet må bare tas ut til vanlig vedlikehold og rengjøring. Det er ikke tillatt å benytte 

elektrisk oppvarming ombord uten at dette er avtalt med havnekaptein eller at det er satt opp 

særskilt måler. For uttak av landstrøm skal det benyttes gummikabel som er merket for utendørs 

bruk. Tversnitt på kabel velges ut fra aktuell belastning i båten. Alt elektrisk utstyr som skal 

benyttes må være dobbeltisolert eller jordet. 

 

6. Steng vannkran og kveil opp vannslangene etter bruk. 

 

7. Unødig kjøring av motor eller aggregat er ikke tilllatt. 

 

8: Jolleplasser tildeles av havnekaptein. Dersom jolleplasser ikke er tilgjengelig, må jolle surres 

fast til fartøyet slik at den ikke er til hinder for andre. 

 

9. Medlemmer som er pålagt dugnad og ikke kan møte, er pliktig til å skaffe stedfortreder. Ved 

uteblivelse må det betales et gebyr som fastsettes av styret. 

 

10. Medlemmene plikter å utføre pålagt vakttjeneste, jfr. Vedtektenes § 11.11. Ved uteblivelse må 

medlemmet selv sørge for stedfortreder, evt. bytte av vakt. Ved uteblivelse uten at medlemmet 

selv har skaffet stedfortreder, belastes medlemmet for utgiftene til innleiet vakt. 

 

11. Holmlia og Simensbråten båtforeninger disponerer én plass for av- og pålessing. Denne skal 

ikke benyttes til parkering med unntak av nattevakten i tiden 22.00 - 06.00. Når nye parker-

ingsplasser er opparbeidet, kan medlemmer med gyldig parkeringskort kunne parkere på dette 

området dersom det er ledig plass. Parkering på Nedre Bekkelaget for øvrig er regulert ved 

kommunal skilting. Det er ikke tillatt å parkere i Fisker Syversens vei da denne er regulert til 

gang- og sykkelvei med dispensasjon for kjøring til eiendommene. Det er ikke tillatt å hensette 

bilen på oppstillingsplassen i ferien.  

 

12. Når området for bilparkering og båtopplag er opparbeidet, tildeles opplagsplasser jfr. ved-

tektenes § 14. Båter på opplagsplassen skal være tildekket på en slik måte at puss og adkomst til 

nabobåter ikke hindres. Når båten er sjøsatt, skal plassen straks ryddes og stillaser, bukker og 

dekningsmateriale skal fjernes. Manglende opprydding vil bli utført for eiers regning. 

  

13. Medlemmene er forøvrig pliktig til å rette seg etter de anvisninger de får fra havnekaptein eller 

styret.  

 


