
Fastställande av ytterligare ordningsföreskrifter  

Bakgrund till föreslagna ändringar: 
Behov av att frigöra mer ytor på GSS arrenderade område för möjlighet till parkering av fler 
personbilar. Behövs alternativa parkeringsplatser för medlemmar med båtplats i 
innerhamnen med anledning av avgiftsbeläggningen skifteslagets parkering. 
Oidentifierade båtar o trailers måste undvikas. Det innebär en stor merkostnad för GSS att 
hantera vrak utan identifierad ägare. Vidare upptar dessa föremål ytor som begränsar 
möjlighet till optimering av parkeringsytor. 
Båtar, Trailers mm måste vara märkta för möjlighet att identifiera ägaren. Uppstår olyckor 
eller skador är detta av största vikt att ägaren kan identifieras. 
Gällande bestämmelser vid användning av el är dessa regler av största vikt för allas 
säkerhet. 

Allmänna regler 
För nytillkomna båtägare gäller uppställning vinterförvaring med stöttor. 

Båt som inte längre har någon båtplats i hamnen, måste senast efter två år från det att 
båtplatsen blivit uppsagd, tillse att båten förvaras utanför GSS område. 

Det är ej tillåtet att förvara båtar eller trailers på annan plats än grusplan eller långvården. 

Senast 31/5 ska båtar, vattenskoter, trailers eller vaggor som förvaras på GSS arrenderade 
mark vara märkta med innevarande års båtplatsmärkning. Märkningen av båtar eller 
vattenskoter ska vara väl synlig från bryggan. Om märkning ej skett påförs innehavaren en 
avgift. (Beslut föreningsmöte 2015-11-21)  

Vid max två gångers erbjudande av båtplats som ej accepteras kommer medlemmens 
köplats startas om från början. 

Bestämmelser vid användning av elektricitet 
Allmänna villkor 

• Elektricitet får vara kopplad till båten när båtägaren har uppsikt över inkopplade 
elapparater och elanslutningar. Vid frånvaro från båten får den vara ansluten till el om 
man enbart har batteriladdare inkopplat annars krävs särskild överenskommelse med 
GSS. Varmvattenberedare eller elektriskt värmeelement får då inte vara inkopplat 
utan översnkommelse. Särskild avgift debiteras inte vid tillfällig och kortvarig 
förbrukning. 

• Båtägaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och 
utförda i enlighet med gällande föreskrifter. 

• Alla kablar ska vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten och ha en 
maximal längd av 25m. Kablar som inte används ska tas bort. Enbart godkända 
jordade kablar får förekomma. Godkänd kabel är av typen: extra mångtrådig 
naturgummikabel med beteckningen HO7RN-F eller likvärdig och ha en stickpropp av 
typ CEE. Hemmagjorda övergångssladdar är inte godkända. 

• Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen 
är avsedd för. 

• Eluttag vid hamnens båtplats får endast användas tillfälligtvis under kortare tid. 
Särskilda villkor för brukande av elektricitet under vintertid  

• El får nyttjas under vintertid mot förbrukningsavgift. 
• GSS garanterar inte att el alltid finns tillgänglig.


