KLUBBEN
SMBK är förkortningen för den här föreningen som vill tillvarata båtägarnas intressen just i
vår hamn. SMBK står för Sörmjöle Båtklubb. Klubben bildades 2007.

ANSVARSOMRÅDEN
Klubben arrenderar mark av Sörmjöle Byamän och vårt ansvar som bl. a innebär:
• Att svara för städning av den del vi arrenderar.
• Fördelning av båtplatser
• Att utföra underhåll av hamnplan
• Att se till att regler inom hamnområdet följs
• Att vinterlägga och på våren se över bryggor så att inga risker för personfara finns
• Att försöka utveckla Brännäsudden till ett attraktivt utflyktsmål på sommaren

MEDLEMSAVGIFTEN
Årsavgiften bestäms vid årsmötet på våren. Beloppet baseras på åtgärder som ska göras
under året. Avgiften skall betalas senas det angivna datum som fastställs på årsmötet.
Uteslutning ur föreningen sker om betalning inte skett efter två påminnelser med en månads
mellanrum.

ANSLAGSTAVLAN
Använd tavlans vänstra sida för privata annonser och meddelanden. Plocka bort inaktuella
annonser. Tavlans hela högra framsida är enbart till för KLUBBMEDELANDEN.

INTRESSEANMÄLAN FÖR BÅTPLATS?
Ring ordförande Håkan Örberg 070-5955284 eller någon annan i styrelsen.
Se hemsidan www.smbk.nu.
Vi behöver uppgifter på namn, båtdata (längd, bredd).

UPPSÄGNING AV PLATS.
Samma kontakter som ovan. Glöm inte att säga upp kontraktet!

ÖVERLÅTELSE AV BRYGG PLATS
Plats får inte överlåtas eller bytas utan styrelsens vetskap. Uthyrning av båtplats får ske och
styrelsen skall informeras. Blankett för uthyrning finns på hemsidan.

ARBETSTRÄFFAR
Det mesta arbetet i hamnen är ideellt. Vi har arbetsträffar, två på våren och två på hösten.
Hur kan Du bidra? Meddela oss gärna vilka yrkeskunskaper eller kontakter Du har, och som
kan komma oss till nytta. Passa gärna på att informera när Du betalar årsavgiften! För en
rättvis arbetsfördelning registrerar vi numera dina utförda arbetspass. Som aktiv medlem är du
skyldig att utföra ditt pass, från 2016 tar klubben ut en avgift för utebliven närvaro för två av
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fyra tillfällen. (En på våren och en på hösten. Avgiften bestäms på årsmötet.)
Från 2015 är varje medlem med i veckas arbetsgrupp för städning och renhållning av den
yta som klubben arrenderar. Se kalender som sänts via mail.

CAMPING
All form av camping, d.v.s. tältning, uppställning av husvagn eller husbil hänvisas till
campingplatser i Umeå. Campingförbudsskyltar finns uppsats vid infarten till hamnen.
Korta stopp hänvisas till parkeringar vid vägen.

VARFÖR INTE CAMPING I VÅR HAMN?
Hamnen är inte gjord för att ta i mot några fordon eller tält för uppställning.
Hamn ytan är för medlemmarna.
Med tanke att avstädning och underhåll av hamnens ytor bekostas av medlemmarna.

ANGÖRING SÖRMJÖLE BÅTKLUBB
Värt att titta på: Klubben har egen utprickning till inloppet till hamnen.
Sjökort finns på hemsidan.

TILL VARJE BÅTÄGARE/ VATTENSKOTER ÄGARE
Vid körning av båt inom hamn lagunen skall låg hastighet hållas.
Det får ej förekomma ”buskörning”. Om det uppdagas har styrelsen rätt utesluta medlem.
Skador som kan uppkomma får medlem som förorsakat skada betala.

ANVÄNDNING AV EL – PÅ HAMNPLANEN
2 uttag finns på hamnplanen. De är en risk för barn och ska hållas stängda! Säkringen är
åtkomlig i bodan. Sladdar får ej lämnas i uttag utan tillsyn, av säkerhetsskäl och för att andra
hindras använda el.

ANVÄNDNING AV EL – PÅ BRYGGORNA
På bryggorna finns enstaka eluttag för tillfälligt bruk. D.v.s. för laddning och mindre arbeten.

FÄRSKVATTEN
Vattenuttag finns i fiket.
Ledningarna töms och blåses på hösten. Medverka till att hålla el- och vattenuttag hela för att
hålla kostnaderna nere.

TANKNING
Vidtag försiktighetsåtgärder vid tankning. Tänk på att ha brandsläckare tillhands i båten.

VÄGBOM VID INFARTEN
För att minska biltrafiken inom hamnområdet finns en vägbom vid infarten. Bommen hålls
normalt stängd och låst, men som klubbmedlem kan du öppna kombinationslåset.
Icke medlemmar är naturligtvis välkomna till hamnen till fots.
Måste båt/vattenskoter tas upp/läggas i bör det ske när fiket är stängt för att man ska slippa
dammet. Om man är tvungen att lämna bilen inne på området ska den parkeras snyggt och
fint och ej ute vid bryggorna nära båtplatserna.
Cykling på bryggor skall ej förekomma utan cyklar ställs på sådan plats att det är fritt på
gångbryggorna och inte skapar hinder eller personfara.
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LINOR OCH KNOPAR
Förtöjningslinor ska vara kraftiga och av kvalitet som inte lätt nöts av båtens rörelser. Använd
inte polypropylen! Använd mjuk polyesterlina, minst 12-16 mm. Knopar med icke glidande
lina t ex pålstek eller dubbelt halvslag om egen part, gärna med extra törn. Löplina genom
boj- eller bryggöglor är en fara! 90 % av båtar som slitit sig har förtöjts så!
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