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Turebergs Båtklubbs (TBK:s) ordningsregler  

för 

Varvsområdet vid Tegelhagen 
 

Dessa regler avser TBK:s medlemmar och är ett komplement till de allmänna ordningsregler som 
utfärdats av Sollentuna Båtsportunion, som arrenderar och ansvarar för uppläggningsplatsen i 

Tegelhagen. Vid tveksamhet kontakta TBK:s Varvschef. 

 

Nyttjanderätt 
– Endast medlemmar i TBK som anmält behov av varvsplats och erlagt aviserade avgifter har rätt att 

nyttja TBK:s varvsområde och där förvara sin egen båt på plats som anvisas av varvschefen. 

– Inga båtar får finnas upplagda inom området mellan 15 juni till 15 september. 

 

Torr- och Sjösättning 
– Torr- och sjösättning inom området får endast ske med hjälp av de maskiner ”Slamkrypare” som ägs 

av unionen och hanteras av TBK:s utbildade förare. 

– Torr- och sjösättning tillhandahålls endast för båtar med en för tillfället maximal vikt av 10 ton. De 

funktionärer som är utbildade till förare av slamkryparna har rätt att vägra torr- eller sjösättning om 
tveksamhet råder om båten väger mer än 10 ton. Likaså har förarna rätt att vägra torrsättning i det 

fall de bedömer att bockar och pallningsutrustning är undermåliga så att säkerheten äventyras. 
Medlemmen kan då kontakta varvschefen som slutligen avgör om båten skall hanteras av klubben 

eller ej. 

– Klubben tillhandahåller torr- och sjösättning på de dagar som anges i liggare som före torr-sättning 

finns i klubbstugan i hamnen samt före sjösättning finns i klubbvagnen på varvsområdet. 

– Torr-eller sjösättning kan ej tillhandahållas efter 1:a helgen i november (Alla helgons helg) eller före 
20 april. Slamkryparna är mellan dessa tidpunkter iordningsställda för vinterförvaring. 

– Medlem som önskar torr- eller sjösättning skall anmäla önskad dag i liggaren. Vid torr- och 

sjösättning skall Han/Hon dessutom uppvisa gällande försäkringsbrev. Klubben hanterar endast 
båtar som har gällande försäkring. 

 

Områdesordning 
– Området under och runt båten skall hållas städat. 

– Inget material som bockar, pallnings- eller täckningsutrustning får finnas kvar under sommaren. 

Detta skall så snart båten sjösatts, tas bort eller flyttas, inom en vecka efter sjösättning, till den 
gemensamma förvaringsplats inom området som klubben disponerar för detta ändamål.  

 

Styrelsen 

 




