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1. Allmänna villkor 

Medlemmar är skyldiga att hålla sig underrättade om och följa Halmstads Segelsällskaps (HSS) stadgar, 

regler, bestämmelser och riktlinjer. Dessa är publicerade på HSS hemsida. 

 

Medlem förväntas visa gott sjömanskap och ömsesidig hänsyn i hamn och till sjöss. 

 

Vid ändring i medlems kontaktuppgifter, ska HSS skriftligen informeras om detta via e-mail eller brev. 

 

Medlem ska omedelbart anmäla skada på HSS anläggning, HSS utrustning eller andra båtar till HSS. 

 

Båtägare som hyr landplats och/eller bryggplats av HSS ska vara medlem i föreningen. 

 

Landplats, bryggplats och medlemskap kan sägas upp av HSS med omedelbar verkan om  

 Betalning uteblir 

 Brygg- eller landplats uthyres i andra hand 

 Båt anses icke sjövärdig eller placeras på bristfällig uppställningsanordning 

 Båt är oförsäkrad 

 Båt missköts så att det innebär olägenheter för andra medlemmar 

 

HSS äger rätt att hantera och flytta båt på land eller i vatten. Om läget inte bedöms akut skall HSS före 

hantering och flytt försöka kontakta medlemmen via de kontaktuppgifter som HSS har. Lyckas inte detta 

och HSS bedömer att båten ifråga ändå måste flyttas, förbehåller sig HSS rätten att genomföra en sådan 

flytt.. HSS genomför sådan flytt mot ersättning och på ett sådant sätt att båten inte i onödan skadas. HSS 

tar inte ansvar för ev. uppkomna skador och fritar sig från allt ansvar i samband med sådan flytt. 

 

2. Avgifter 

Avgifter fastställs årligen av HSS höstmöte. 

 

3. Försäkring 

Båt skall vara minst ansvarsförsäkrad då den är förtöjd vid någon av HSS bryggor eller finns på land i det 

område som disponeras av HSS. Försäkringsbrev skall kunna visas upp vid förfrågan och alltid vid 

sjösättning och upptagning med HSS sublift. 

 

4. Hyra av landplats och/eller bryggplats 

På angiven bryggplats och landplats får endast den båt som finns i HSS register för denne ägare och plats 

ligga. HSS tilldelar brygg- och landplats. Det finns en båtplatskö.  

 

Bryggplatsnummer tilldelas vid fakturering. Plats avser den båt hyrestagaren meddelat HSS. Samma plats 

kan ej garanteras från år till år. Byte av båt till större eller mindre, innebär inte med automatik att båtägare 

kan byta till mer lämplig plats. 

 

Landplatser är i första hand avsedda för båtar med bryggplats i HSS. 

 



 

 

Bryggplats uthyres årligen för tiden 1/3 - 31/10. Hyra erläggs i förskott enligt faktura som sänds i början av 

året. Erlagd avgift återbetalas ej även om bryggplatsen inte utnyttjas. Hyresgäst skall skriftligen via e-mail 

eller brev, till HSS, säga upp hyresavtalet senast den 31 december innevarande hyresår för att slippa betala 

nästkommande år.  

 

Landplats uthyres årsvis från 15/9 – 15/6 efterföljande år. Hyra erlägges delvis i efterskott enligt faktura 

som sänds i början av året under pågående hyresperiod. För landplats som nyttjas 16/6-14/9 erläggs 

sommaravgift. Erlagd avgift återbetalas ej. Hyresgäst skall skriftligen via e-mail eller brev, till HSS, säga upp 

hyresavtalet senast den 31 augusti innevarande hyresår för att slippa betala nästkommande år. 

 

Båtplatsinnehavare som inte avser att använda sin bryggplats under sommaren skall meddela kansliet om 

detta så tidigt som möjligt och senast den 15 april. Bryggplats som ej utnyttjas disponeras av HSS för 

uthyrning av sommarplats. Bryggplats som ej utnyttjas senast 15/6 disponeras av HSS såvida hyresgästen ej 

meddelat HSS att sjösättning kommer att äga rum senare. 

 

Försäljning av båt kan aldrig innebära överlåtelse av bryggplats eller landplats. Båtägare behåller rätten till 

bryggplats efter försäljning, innevarande år och nästkommande år, avgift erläggs för hela perioden. Året 

därefter måste bryggplatsen användas för egen båt. Dvs en försäljning under säsongen 2020 innebär att 

hyrestagaren behåller rätt till bryggplats och erlägger avgift även för 2021 och måste använda platsen för 

egen båt 2022. Om inte, faller rätten till bryggplats och hyrestagaren hänvisas till gällande kölista. 

 

Yrkesbåtar inklusive fiskebåtar kan inte erhålla bryggplats eller landplats och hanteras inte med HSS sublift. 

 

5. Bryggplats 

Båt ska vara förtöjd med minst 2 förtöjningar akterut och 2 förtöjningar föröver samt vara avfendrad mot 

grannbåtar och övrig utrustning skall vara fastsatt så att båten klarar värsta tänkbara väder. 

 

Ägare ansvarar för regelbunden tillsyn av båt och dess utrustning. Båt skall skötas på sådant sätt att inte 

olägenheter uppstår för övriga bryggplatsinnehavare. 

 

6. Hamnplan, sjösättning och upptagning/sjösättning 

Det är inte tillåtet för nytillkomna hyresgäster att förvara båt i vagga. Endast uppställning med båtstöttor 

är tillåtet för nytillkomna och existerande fasas ut. HSS tillhandahåller stöttor för uthyrning. 

 

En och samma landplats är inte garanterad från år till år. 

 

Båtvagnar, båtstöttor och annat uppställningsmaterial ska vara märkta med båtägares namn, 

medlemsnummer och telefon. 

 

Sublift-gruppen avgör om uppställningsmaterialet godkänns av HSS för en säker förvaring. Subliftgruppen 

avgör också huruvida en båt anses säker att ta upp eller sjösätta. 

 

Maximala mått och vikt för upptagning av båt med HSS sublift är bredd 4,5m, vikt 10 ton och djupgående 

2,2m. 

 



 

 

Uppställning/parkering är inte tillåten på husbilsplatserna mellan 15 maj och 15 september. Om båt 

uppställd på husbilsplats inte är sjösatt 15 maj, kan det innebära flyttning efter överenskommelse mellan 

hyrestagare och HSS. 

 

Året runt skall god ordning råda vid landplats. Efter sjösättning ska det städas runt landplats. 

 

De båtar som av HSS anses förfalla och som inte har nödvändig tillsyn kommer att få krav från HSS att 

bortforsla båten från HSS område och båtplatsavtalet sägs upp. Bedömning över vad som är förfall och 

nödvändig tillsyn sker enbart av HSS. 

 

7. Riggad båt på land  

Segelbåtssägare som önskar förvara båt på land med mast riggad, placeras endast på av HSS utvalda 

lämpliga områden (utmed Nissan och B-området). Plats på land med mast riggad är inte garanterad utan 

erbjuds i mån av plats. Liggande mast på segelbåt är inte tillåtet. 

 

8. Förvaring mast 

Mast ska förvaras på masthylla och vara märkt med ägarens namn, telefonnummer och medlemsnummer 

vid mastfoten. Segel, spridare och stående rigg ska vara avplockad. Förstagsprofil skall vara väl surrad mot 

masten. 

 

HSS har rätt att flytta omärkta master från masthylla och att rensa ut bland gamla obrukade master. 

 

9. El på land och bryggor 

El får endast användas för snabbladdning av batterier eller mindre reparationsarbeten, alltså inte för 

konsumtion eller kontinuerlig laddning. Gästbåtar och husbilar som betalt avgift får använda ström. 

 

Vid önskemål om mer kontinuerlig och frekvent elanvändning på land eller vid brygga skall avgift erläggas, 

kontakta kansliet i HSS. 

 

Det är inte tillåtet att ladda eldrivna fordon i HSS eluttag. 

 

10. Mastkran 

Den manuellt manövrerade kranen får användas av medlemmar utan kostnad och på egen risk. 

Säkerhetssele skall användas vid klättring i mastkran. 

 

11. Bad i hamnen 

Bad är inte tillåtet inom hamnområdet eller från bryggor på grund av säkerhetsrisker. Undantag är 

organiserade bad med HSS ledare tillgängliga under pågående seglarskola. 

 

12. Miljö 

Alla medlemmar skall arbeta för en god miljö och följa de regler som finns kring avfallssortering och 

hantering. 

 

Spolplatta skall användas vid bottentvätt. Vid skrapning och borttagning av färg skall färgresterna samlas 

upp och lämnas till kommunens avfallsstation. 

 



 

 

Spill och oljeutsläpp skall saneras av den som orsakar utsläppet, större utsläpp skall anmälas till 

räddningstjänsten och HSS. 


