
 

 

Ordningsregler för Pantarholmens BK 
 
 
 
Allmänt 
 
Båtklubben är en ideell förening som förutsätter att medlemmarna följer fastställda regler och före- 
skrifter. Det åligger alla medlemmar att medverka till allmän trevnad och ordning genom att följa 
givna anvisningar men också med spontana insatser när behov föreligger. 
 
1. Datum för sjö- och torrsättning beslutas av styrelsen och meddelas på årsmötet 
2. Fastställd avgift för torrsättning skall vara erlagt senast vid tidpunkt som styrelsen fastställt för 
att garantera upptagning 
3. Anmälan om önskad tidpunkt för upptagning skall lämnas till styrelserepresentant senast vid 
därför angiven tidpunkt 
4. Båtägaren svarar för pallningsvirke som skall vara funktionellt och i gott skick. Båtvaggor och 
trailer får icke förekomma. Vid tveksamhet om pallningar kan godkännas skall slipförman tillfrå- 
gas 
5. Hanteringen av båtar med truck innebär en riskverksamhet som kräver säkra rutiner. Slipför- 
mannens och andra funktionärers instruktioner skall följas i detalj 
6. Hantering av vätskor som bränsle, oljor, kemikalier samt batterier innebär miljöfarlig verksam- 
het. Varje båtägare är skyldig att undvika spill samt tillse att allt miljöavfall lämnas på därför av- 
sedd plats. Se även PBK:s miljöpolicy 
7. Tvättning av båtar skall ske med hänsyn till omgivande båtägare. Vatten och el finns tillgängligt 
under perioden kring torrsättning och sjösättning. Båtägare är skyldig att städa sin upplägg- 
ningsplats efter sjösättning och lämna pallningsvirke på anvisad plats 
8. Samtliga båtar skall vara sjösatta eller bortforslade senast den 31 maj 
9. Brandföreskrifter 
a) lättantändliga vätskor som bensin, oljor och lättantändliga kemikalier skall hanteras med 
största försiktighet och förvaras i godkända kärl 
b) öppen eld får ej förekomma i båtars omedelbara närhet och endast efter slipförmans 
eller styrelsefunktionärs godkännande. I sådant fall skall släckutrustning finnas omedel- 
bart tillgänglig 
c) värmekaminer, elelement och dyl. får endast användas när aktivt arbete pågår i båten 
under uppställningstiden 
d) envar är skyldig att vidtaga åtgärder för att eld ej skall komma lös 
e) OBSERVERA att försäkring ej gäller vid brand som orsakas av slarv 
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10. Ang parkering 
Som styrelsen tidigare informerat om arrenderar numera klubben marken även under sommaren. 
Det innebär att vi också har ansvaret för ordningen samt parkeringssituationen även under denna 
tid. 
Styrelsen har därför beslutat att uppställning av fordon, släpvagnar och trailers inte får ske utanför 
tillåtet och markerat område utan styrelsens godkännande. 
På anvisat P-område får endast personbil parkeras. 
PBK har avtal med Securitas som på styrelsens uppmaning skall övervaka att dessa regler följs. 


