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Regler för Brf Slottets båtplatser i Sannegårdshamnen 

 

BRF Slottet disponerar båtplatser vid bryggorna: F, G. H. J och platserna 8 och 9 vid 

brygga K. Totalt 42 platser 

 

Nyttjanderättshavare: 

 

• Kan endast vara fysisk person som hyr båtplats eller önskar hyra båtplats 

 

• Båtens längd får maximalt vara bommens längd + 1,5 meter. Vid nock-plats finns en max 

längd på 40 fot (12 m).  

 

• Skall i rimlig omfattning ha rätt till information avseende båtplatserna och därtill 

hörande bryggsystem. 

 

• Skall följa stadgar, förordningar, föreskrifter samt beslut som i behörig ordning har 

fattas av BRF Slottet. 

 

• Skall omgående meddela adressändring till Hamnkapten BRF Slottet 

 

• Som uppträder på sådant sätt att det skadar BRF Slottets anseende, motverkar dess 

syften, skadar dess intressen eller inte fullgör sina skyldigheter enligt stadgarna, 

föreskrifter eller beslut fattade av BRF Slottets stämma eller styrelse, kan av styrelsen 

uteslutas och förverka sin båtplats. Frågan om uteslutning får inte avgöras innan 

nyttjanderättshavaren fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, som ej 

får understiga 14 dagar. Beslut om uteslutning/avhysning skall med angiven orsak utan 

dröjsmål delges vederbörande. 

 

 

Försäkring: 

Varje nyttjare är skyldig att hålla sin båt försäkrad mot brand och andra skador och försäkringen 

skall innefatta sedvanlig ansvarsförsäkring mot 3:e man. Försäkringsbevis ska kunna uppvisas för 

båtsektionen/Hamnkapten i samband med att säsongen startar. Båtsektionen/Hamnkapten har rätt 

att kräva kopia på försäkringsbrevet. 

 

Ersättningsskyldig: 

BRF Slottet är inte ansvarigt för skador som åsamkats nyttjanderättshavarens båt eller annan 

tillhörig egendom. 

 

Klaffbron: 

Brukaren av båtplats ska vara väl förtrogen med hantering av klaffbron. 

Utbildning i hantering av klaffbron genomförs av Hamnkapten. 

 

Nycklar: 

Nycklar till ljuspelaren och tagg till bron uthämtas och kvitteras hos båtsektionen.  
 

 

Då båtplatsen sägs upp eller kontraktet upphör att gälla ska nycklar och tagg ovillkorligen och 

omgående återlämnas till Hamnkapten. 
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Kö till båtplats: 

Kö för båtplatser hanteras av HSB Göteborg, Gösta Berlings Gata 32 Hisings Backa 

Båtplatserna är i första hand avsedda för medlemmar i BRF Slottet. BRF Slottet tilldelar ledig 

båtplats och i förhållande som vederbörande stått i kö för båtplats, dvs. den som har stått längst i 

kö skall först erbjudas att hyra ledig båtplats. Önskar den som redan har båtplats annan storlek på 

båtplats äger den rätt att gå före i kön. BRF Slottets medlem äger rätt att bibehålla sin plats i kön 

om erbjudande av båtplats inte accepteras av medlemmen. 

 

Överlåtelse: 

Medlem äger inte rätt att överlåta sitt hyresavtal avseende båtplats till annan person. När 

hyresrättinnehavaren avlider, upphör dennes hyresavtal avseende båtplats. Efterlevande 

maka/make, sambo samt bröstarvinge som bor kvar och övertar den avlidnes bostad (=medlem i 

BRF Slottet) äger dock rätt till överlåtelse av båtplatsavtal. 

Medlem som flyttar från BRF Slottet äger rätt att ha båtplatsen kvar under den säsong som 

avflyttningen sker. 

 

Upplåtelse av båtplats i andra hand: 

Båtplats eller del av båtplats får ej upplåtas i andra hand.  

 

Ej utnyttjad båtplats: 

Nyttjanderättsinnehavare som ej själv har nyttjat sin båtplats under en tid som överstiger två 

sommarsäsonger har förverkat sin båtplats. 

 

Bosättning i båt: 

Stadigvarande bosättning i båt som befinner sig i båthamnen får inte ske.  

Det är tillåtet för båtburna besökare till boende i BRF Slottet att lägga till på av hamnkapten anvisad 

plats, eller medlem/hyrares egen plats under max 2 nätter.  

 

Ordningsregler: 

Inga miljöfarliga, skadliga eller nedsmutsande ämnen får kastas i vattnet eller kvarlämnas i 

eller i närheten av båthamnen. 

 

Länsning av köl får ej förekomma i bassängen 

Tömning av sanitetstank får ej förekomma i bassängen. 

Tomgångskörning av motorer längre än tid än 5 minuter får ej ske i båthamnen 

   Öppen eld, grillning etc. får ej förekomma i båtar eller på bryggor. 

Badning får inte förekomma mellan bryggorna 

Ankring inom bryggområdet får ej ske. 

Endast jordad el-utrustning får anslutas. 

Förbrukning av el skall ske sparsamt. Elen är i första hand avsett för batteriladdare och inte för 

värmehållning, avfuktningsaggregat eller kylskåp. Vid anmärkningsvärt hög förbrukning kan 

elen komma att stängas av 

 

Förbrukning av vatten skall ske sparsamt, och vattenkranar skall alltid stängas av med separat 

nyckel som sen förvaras i ljuspelaren på bryggan. 
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Fallen på segelbåtar får ej störa boende 

 

Miljöfarliga och brandfarliga ämnen skall hanteras i enlighet med gällande lagar, förordningar och 

föreskrifter 

 

Om miljöfarligt, skadligt eller nedsmutsande ämne kommer ut i vattnet eller släpps ut på området 

vid båthamnen, skall den som förorsakat nyssnämnda omedelbart vidta alla rimliga åtgärder för att 

eliminera eller, om detta inte är möjligt, begränsa skadorna samt ofördröjligen rapportera till 

behörig myndighet och BRF Slottets styrelse om det inträffande. Andra fel och brister på 

hamnanläggningen anmäls till Hamnkapten. 

 

Båtar får inte ligga kvar i vattnet under vinte1perioden, d.v.s. från och med 15 november till och 

med 15 mars. 

 

Biltransporter på kajen ska i möjligaste mån undvikas. Parkering eller uppställning av 

fordon på kajen är inte tillåtet. För parkering hänvisas till P-platser i norra delen av 

Sannegårdshamnen. Det kan även finnas möjlighet att hyra P-plats i området månadsvis. 

 

Under vinterperioden skall inget förtöjningsgods vara kvar på bryggan. 

 

Fastställd av styrelsen för Brf Slottet 

2021-04-15 

Justerade mars 2021 

 

Kontaktpersoner i båtsektionen: 

Hamnkapten ansvarar för nyckar till 

ljuspelarna på bryggorna. 

     

    hamnkapten@brfslottet.se 

 

För taggar till öppning av bron             

ansvarar: 

Park- och naturförvaltningen, 

Drift & Underhåll  

Göteborgs Stad   

Stenkolsgatan 2, M-huset ,  

41707 Göteborg  

Tel nr. 031-368 48 14 
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