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VÄGLEDNING HAMNEN
fastställd mars 2014
Vår sjötomt mitt i stan
Vi vill att hamnen ska vara så trevlig att många gärna vistas där, även om man inte
tänker ta en tur med båten. Det är också vår strategi för att motverka stölder och
oinbjudna besökare. Att sova över i sin båt är naturligtvis tillåtet och ses som positivt.
Köket i klubbstugan fungerar för riktig matlagning. TV och stereo finns också.
Möjlighet att grilla finns på verandan. Vid grindarna finns en toalett av typen
Bajamaja. Under 2014 kommer en vattentoalett i anslutning till hamnstugan att kunna
tas i bruk.
Hamnplats tilldelas av hamnansvarig enligt styrelsens anvisningar. Hamnplatserna är
av olika storlek och vilken plats man tilldelas styrs främst av båtens storlek. Byte av
båt ska därför alltid anmälas till hamnansvarig.
Medlem är skyldig att i god tid informera hamnansvarig om platsen inte ska utnyttjas.
Andrahandsuthyrning eller utlåning av båtplats är inte tillåten.
Övergår båten i annans ägo följer hamnplatsen självklart inte med. Den som fått
tillgång till en eftertraktad hamnplats ska inte använda den för att göra privata affärer.
Ett ytterligare skäl är att hamnkaptenerna, t.ex. om något skulle inträffa, behöver veta
vems båtar som finns i hamnen.
Båt skall föra klubbens vimpel (gös) såväl i hamn som till sjöss.
Den som bryter mot reglerna i hamnen och inte rättar sig efter hamnkaptens
påpekande kan bli av med sin plats.
Aktiviteter, arbeten och andra händelser i hamnen läggs ut på www.rorstrandsbk.se
Du har som medlem ansvar att hålla dig informerad om det som händer i hamnen.
Arbetsplikt
Den stadgade arbetsplikten är en förutsättning för att vår båtklubb ska kunna fortleva
och det förväntas att du som medlem årligen utför arbete för klubben.
Inför första sjösättning anordnas en arbetsdag för städning inom- och utomhus samt
mindre reparationer. Särskilda insatser är vanligt förekommande och annonseras på
www.rorstrandsbk.se , antingen som gemensamt arbete eller som uppgifter som man
kan komma överens med hamnkaptenerna om att göra vid tid som passar.

Adress, färdbeskrivning, telefon och bredband
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Adressen till hamnen är Klarastrandsleden 101. Den finns på de officiella kartorna så
att taxi och utryckningsfordon ska hitta.
Med bil tar man sig till Klarastrandsleden via Pampaslänken. Infarten till oss och S:t
Eriks uppläggningsområde ligger alldeles efter den stora högen med porslinsskärvor
m.m. (en K-minnesmärkt rest från Rörstrands Porslinsfabrik). Att göra en
vänstersväng över Klarastrandsleden om man kommer söderifrån rekommenderas
inte eftersom det finns en hög mittkant mellan norr- och södergående körfält.
Till fots/cykel tar man Rörstrandsgatan nerför backen efter korsningen från
Norrbackagatan (efter att man t.ex. har tagit pendeltåget till Karlberg eller
T-banan till S:t Eriksplan). Gå genom gångtunneln under järnvägen och upp på
gångbron över Klarastrandsleden. Kort efter att leden passerats finns en gånggrind
till S:t Eriks uppläggningsområde. Vår nyckel passar i det nedre nyckelhålet. Sedan
är det bara nerför backen och rakt fram till grinden mellan oss och S:t Erik.
e-postadressen till hamnen är hamnen@ rorstrandsbk.se. Telefonnumret till hamnen
är 08-30 27 66. Telefonen är i princip bemannad endast när hamnkontoret är öppet.
Övriga tider får man söka hamnkaptenerna direkt eller mejla till adressen ovan.
Trådlöst bredband finns och inloggningsuppgifter är anslagna i hamnstugan.
Öppethållande, bemanning och nycklar
Klubben hyr hamnområdet och bryggorna från Stockholms stad med villkoret att det
varken ska finnas båtar, bilar eller annat motordrivet fordon där under perioden 1 nov.
– 15 april. Kommunen tar ut en straffavgift på 500 kr per påbörjad vecka och båt
under denna tid. När hamnen stänger för vintern byts låsen ut till bilgrindarna, så att
de inte kan öppnas med medlemsnyckel.
Hamnkontoret som ligger inne i hamnstugan är öppet från slutet av april och fram till
slutet av oktober: tisdagar kl. 18:00-19:30. Avvikelse kan förekomma vid enstaka
tillfällen och anslås då i hamnen.
Medlemsnyckeln går till klubbstugan och kanotcontainern och, när hamnen är öppen,
till alla grindar. När hamnen är stängd för vintern kan man bara använda
gånggrindarna. Hamnkontoret och högra containern är inte allmänt tillgängliga.
Förtöjning, tilläggning ,landström och tvätt
Fartbegränsningen i Karlbergskanalen är 5 knop. Tyvärr kör många betydligt fortare.
Ordentliga fjädrande förtöjningar är ett måste om man vill slippa skador på båten när
fartsyndarna drar förbi. Rådfråga hamnkaptenerna vid minsta tveksamhet. Den som
ser att en båt har problem (förtöjningar som gått sönder, tar in vatten etc.) försöker få
tag i båtägaren. Lista över vem som har vilken båtplats, finns anslagen inne i
klubbstugan. Lyckas inte det, ta kontakt med någon av hamnkaptenerna.
Tilläggning längs med T-bryggan (t.ex. för mindre reparationer) får bara ske efter
kontakt med hamnkaptenerna. Detta är hamnens enda reservplatser och någon
annan kan redan ha fått tillstånd att utnyttja platsen. (Den rätta platsen för mer
omfattande och ljudliga reparationer är dessutom vid varvet – inte i hamnen) Vid
proviantbryggan ska man bara ligga den tid det tar att lasta i/ur båten.

Elen på bryggan är avsedd för tillfälliga reparationer och batteriladdning och får inte
användas för drift av kyl och värmeanläggning annat än när båtägaren bor i båten.
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Endast gummikabel för utomhusbruk (RDOE, IP44) försedd med CEE-don får
användas. S.k. husvagnsadappter (schuko) får inte användas i uttagen utan får
sättas inne i båten om båten saknar elcentral. Otillåtna kablar och adaptrar kopplas
ur av hamnkaptenerna.
Dragning av elsladdar på bryggan ska ske så att det inte finns risk för att någon
snavar.
Det är inte tillåtet att svabba/tvätta båten med användning av tvättmedel eller annat
rengöringsmedel i hamnen.
Brand, läckage och spill
På bryggorna finns brandsläckare uppsatta. En finns i märkt skåp i hamnstugan.
Vid drivmedelsläckage (olja,bensin,diesel,glykol), lägg ut länsor och om så behövs
absorbtionsmedel. Finns i kajakcontainern.
Instruktioner uppsatta i containern samt på anslagstavlan vid T-bryggan.
Stölder
Vi har varit relativt förskonade från stölder. Men de har förekommit, oftast från
sjösidan och företrädesvis på sensommaren/hösten när kvällarna är mörka. Att då
låta gummijolle med snurra hänga väl synlig i aktern, är kanske att utmana ödet.
Rapportera stölder till hamnkaptenerna så att klubben kan följa hur stort problemet
är.
Vår bästa brottsförebyggande åtgärd är att ha ord om oss att vara en klubb med god
sammanhållning och koll på vilka som rör sig i hamnen.
Som ny medlem, presentera dig (din besättning, familj etc.) för alla du träffar i
hamnen och bli inte förnärmad om du (din besättning, familj etc.) tillfrågas om vem du
är och vilken båt du tillhör. Ställ samma fråga – Vänligt! t.ex. ”Hej, dig har jag inte sett
förut, är du ny i klubben?” – till personer som du inte känner igen i närheten av din
båt.
Kajaker och roddbåt
Två kajaker och flytvästar finns att låna. De förvaras i den vänstra containern dit
medlemsnyckeln går. Du får låna dem över dagen. Skriv tid för lån och återlämning,
medlemsnummer, namn och mobilnummer på listan som är uppsatt i containern.
Hamnen har också en Crescent roddbåt (med motor) tillgänglig för medlemmar efter
tillstånd från hamnkapten.
Bad
Bad i kanalen är inte att rekommendera med hänsyn till vattenkvalitén. Att det finns
båtar som håller högre – mycket högre – fart än 5 knop, innebär också en fara.
Förklara detta för ungdomar i familjen som går ensamma till hamnen.
Parkering
RBK är en av mycket få båtklubbar i innerstan som är lyckliga nog att ha
parkeringsplatser på sitt hamnområde. Antalet är emellertid klart färre än antalet
båtplatser. Varje sommar händer det att medlemmar på väg ut med båten upptäcker
att det inte finns plats kvar att ställa bilen.
Följande gäller därför utan undantag:
Man får bara ställa sin bil eller annat motordrivet fordon i hamnen när man själv är på
besök där eller är ute med sin båt. Man får således inte använda hamnen som
boendeparkering eller ställa upp sitt fordon i hamnen i väntan på reparation,
försäljning eller liknande. Inte heller får man erbjuda hamnen som parkeringsplats för
gästande vänner och bekanta.
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Bilar ska parkeras utrymmessnålt, dvs. utan onödigt stort avstånd till bilen bredvid.
Bilar får inte heller ställas så att det försvårar för andra att lasta i och ur sin båt vid
proviantbryggan eller hindrar passage genom grindarna (varken vår egen eller den
mellan oss och S:t Eriks uppläggningsområde) eller tömning av sopor och Bajamaja.
Båtvagnar och trailers får inte ställas i hamnen.
RBK har ingen överenskommelse med S:t Eriks båtklubb om att deras
uppläggningsområde får utnyttjas som parkeringsplats för våra medlemmar. Om
någon gör det, är det således en fråga mellan den enskilde medlemmen och S:t Erik.
Kärror finns för att forsla packning m.m. inom hamnområdet t.ex. mellan bilen och
båten. När de inte används ska de stå parkerade bredvid cykelstället vid
klubbstugan.
Cyklar får inte framföras eller parkeras ute på bryggan.
Gäster och fester
Man kan självklart bjuda ner vänner på middag, men hamnen får inte utnyttjas som
ett alternativ till att hyra lokal för regelrätta fester som hindrar andra medlemmar från
att ha tillgång till gemensamma utrymmen.
Dricksvatten
Vattnet på bryggorna är kommunalt kranvatten.
Sopor, flaskor och pantburkar
Hushållssopor kastas i soptunnorna vid toaletten. Sophämtarna tar inte hand om
grovsopor eller soppåsar som står på marken. Tomglas tas med hem. Kärl för
pantburkar finns vid hamnstugan. Båtbatterier och annat miljöfarligt avfall får på inga
villkor lämnas i hamnen utan ska forslas till miljöstation på varvet.
Hundar
Hundar får inte gå lösa inom hamnområdet eller lämnas bundna på bryggan.
Hamnen får inte utnyttjas som rastgård och hundägare har absolut ansvar för att ta
hand om sin hundlort.

