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Ordningsregler för klubbholmen  ”Silverkannan”  

 

 

Hamnen 
– För bästa nyttjande av hamnen skall mindre djupgående båtar placeras i hamnens grundaste delar. 

– Jollar skall förtöjas vid jolleslipen. 

 

Gäststugorna 
– Det finns två gäststugor med loft som har utsikt ut mot hamnen. Varje stuga har sex bäddar. Boka i så god tid 

som möjligt. Högst 3 dygn kan bokas. Detta är gratis. 
– Det åligger var och en som nyttjar en gäststuga att lämna den i välstädat skick. 
– Tänk på brandfaran! Lämna aldrig lykta, ljus eller annan öppen eld utan tillsyn. 

 

Gästande båtar till medlem 
– Betalar en dygnsavgift om 50:00 kronor. Betalas till holmfogdarna eller annan utsedd person som finns 

på holmen, annars tag ett inbetalningskort som finns på dansbanan.  

 

Bastu 
– Klubbens bastu får användas av klubbmedlemmar och deras gäster. Om flera önskar enskilt bastubad 

maximeras badtiden till en timme. Tillse före bastubad att ved finns i tillräcklig mängd. Hugg också 
upp ny ved när du lämnar bastun. 

-   Om möjligt använd sötvatten i bastun för att åstadkomma högre fuktighet i bastun. 
-   Dock inte regnvatten Det är för mycket svavel i regnvatten! 
– Var och en städar efter sig och ansvarar för att ej brandfara föreligger. Askan lägges i härför avsedd 

plåtbehållare. 
-   Aldrig levande ljus i bastun  

 

Allmänt 
– Elverket kan användas vid behov om du har egen bensin och läser instruktionen på motorn innan start. 
– Eventuella skador på klubbens egendom skall snarast anmälas till holmfogden 
– Silverkannans inventarier får ej föras från ön. 
– Det är absolut förbjudet att skräpa ner eller förorena i markerna. Komprimera soporna och 

kartonger väl och lägg dom i avsedd behållare.  
– Matrester kastas i kompostbehållaren 
– Aluminiumbrukar, PET-flaskor placeras i respektive behållare.  

-   Brand pump finns i bastun 

 

 Obs!  

– Är du sist kvar på klubbholmen, ansvarar du för att dörrar till stugorna, bastu, samt elverket är 

låsta. 

 

 

 Bokning av stuga gör man hos: Jan  Westin 
    
           Tele: 070-644 40 54   
                    el. Mail:   holmfogden@turebergsbatklubb.se 




