
Antagen vid föreningens ordinarie stämma 2010-04-17 

Arbetsordning för bryggkommittén (småbåtshamnen), Sektion 3 
inom Sågstens samfällighetsförening. 
 

Bryggkommitténs övergripande uppgift är att säkerställa en fungerande småbåtshamn inom 

samfälligheten. 
 

Samfällighetens styrelse är ansvarig för samtliga sektioner inom föreningen. 
 
 

Ansvarsområden: 

 kaj med förtöjningsringar 

 bryggor med förtöjningsringar 

 stolpar med förtöjningsringar 

 gästbrygga, badbrygga och badflotte (belastar Sektion 1, Grönområde ekonomiskt) 

 bojar där stolpar tas bort 

 utläggning av nya bojförankringar (stenar eller motsvarande anordning) 

 bojkättingar vid behov av nya 

 bojekan – sjösättning, upptagning och underhåll 

 båtupptagningsplatser 

 båtvagnar – service och underhåll 

 lås och nycklar till anläggningarna 

 register innehållande aktuella uppgifter om båtplatsinnehavare, tomtnummer 

respektive fastighetsbeteckning samt telefonnummer. 
 

Övrigt ansvar åligger respektive båtplatsinnehavare. Till exempel: 

 förtöjningar 

 sjösättning och upptagning av båtar 

 upptagning av bojar och Y-bommar inför vintern 

 iläggning av bojar och Y-bommar efter vintern 

 inköp av nya boj om isen tagit boj som ej varit upptagen 

 justering av bojförankring efter vintern om bojen ej varit upptagen och isen flyttat 

förankringen 

 ersättning för reparation av båtvagn orsakad av att båtens vikt överstiger vad 

båtvagnen är godkänd för 
 

För fullföljande av kommitténs uppgift gäller: 

att löpande bevaka anläggningarnas kondition och behov av underhåll samt organisera detta 
 

att ha kätting och annan materiel tillgänglig 
 

att ha bojar tillgängliga som ersättning för stolpar eller till försäljning till båtplatsinnehavare 

som genom misskötsel eller på annat sätt blivit av med sin boj 
 

att hålla tomtsamfällighetens styrelse informerad om verksamheten samt om behov av 

styrelsens ingripande. 
 

att årligen lämna underlag till styrelsens verksamhetsberättelse samt vid samfällighetens 

informationsstämma i juli framföra rapport om verksamheten. 
 

att inom sig utse en sammankallande 
 

Vidare kan kommittén vid behov vidta åtgärder som: 

att till styrelsen rapportera om båtplatsinnehavare som trots påstötning konsekvent missköter 

sin båtplats till skada för anläggning eller andra båtar 


