
Ordningsregler för Byvikens gästhamn 
 
Byviken Holmön Ekonomisk förening (Hamnföreningen) ansvar för skötsel och drift av 
hamnen och strandområdet i Byviken. Hamnfogden eller den som Hamnföreningen utsett som 
Hamnvärd är Hamnföreningens representant i hamnen och dennes anvisningar skall följas. 
Gästplatser är avsedda för tillfällig förtöjning av fritidsbåtar. Information om hamnens gästplatser 
med serviceanordningar finns anslagen eller är tillgänglig på annat sätt. 
 
Hyra av gästplats sker på följande villkor. 
1. Hamnfogden eller Hamnvärden anvisar båtplats. Detta kan medföra att gäst uppmanas flytta 

sin båt till annan plats om så erfordars för att erhålla bästa fördelning av båtplatser. 
2. Förtöjning i hamnen sker på eget ansvar och på egen risk. Hamnföreningen, Hamnfogden 

eller Hamnvärden ansvarar inte för skada eller förlust som förorsakas av gästande båtar eller 
deras besättningar. 

3. Det är inte tillåtet för gästande båtar att lägga till vid Hamnföreningens småbåtsbryggor med 
fasta förtöjningsplatser (säsongsplatser). 

4. Hamnavgift erlägges vid anmodan till Hamnvärd eller Hamnfogde. Betalning ska ske kontant 
enligt taxa mot kvitto. Vid betalning erhålles ett kvitto som bevis på betalning. Detta kvitto 
skall placeras på synligt ställe på båten. 

5. Besökande i gästhamnen skall visa hänsyn mot sin omgivning. 
6. Farten inom hamnområdet är max 3 knop. 
7. Svallbildningar skall undvikas. 
8. Okynneskörning i eller i anslutning till hamnen är inte tillåten. Detta gäller även dingar med 

motor. 
9. Toaletter med direktutsläpp i vattnet får inte användas, 
10. Grill får inte användas på gästbryggan utan ska placeras på land. Engångsgrill får inte 

användas. 
11.  Eldning är endast tillåten i därför avsedda eldsplatser. Var även observant på att totalt 

eldningsförbud kan råda på hela Holmön vid torr väderlek. Det gäller i så fall även de anlagda 
eldplatserna. 

12. Gemensamma utrymmen i land, såsom toaletter, duschar m m skall lämnas i vårdat skick. 
13. Elanslutning (10 A, 230 V) finns till gästplatserna. Anslutning till dessa uttag sker på egen 

risk och gäst som överbelastar uttaget förlorar rätten att nyttja uttaget. 
14. Tappkran för färskvatten finns på kajen och i servicebyggnaden. Tillse att stänga kranen efter 

använding. 
15. Diskbänk finns utanför servicehuset. Hämta varmvatten i hink från toaletten i servicebygg-

naden för disk. Diskning inne på toaletterna i servicebyggnaden är inte tillåten. 
16. Sopor skall läggas i därför avsedda behållare. 
17. Miljöfarligt avfall får ej läggas i vanliga behållare utan skall hanteras enligt allmänna 

förordningar därom. 
18. Volymen från radio, TV och bandspelare skall vara så dämpad att omgivningen inte störs. 
19. Övriga anvisningar enligt uppsatta skyltar inom hamnområdet skall iakttas. 
20. Om ordningsreglerna icke följes och rättelse inte sker omedelbart efter uppmaning från 

Hamnfogden eller Hamnvärden får denne avvisa båten trots erlagd avgift. 
21. Vid olovlig.tilläggning eller tilläggning som kan medföra säkerhetsrisk eller annan fara får 

gästande båt flyttas av Hamnfogden eller Hamnvärden. 


