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HAMNREGLER - LÖTAVIKEN 

Hamnen är till för medlemmar i Västanviks samfällighetsförening GA1 och andra som hyr 
bryggplats.  

Dessa regler har tillkommit i syfte att skapa ordning och trivsel samt ökad säkerhet inom 
hamnområdet. 

Kontakta hamnkaptenen om missförhållanden uppmärksammas eller med förslag till 
förbättringar i hamnen. 

1. Båttrafik 
Vid in- och utfart till brygga skall gott sjömanskap tillämpas, dvs. manövrar skall anpassas till 
båtar och bryggäster. Visa hänsyn till badande. 
 
2. Försäkringar 
Båtägaren ska ha ansvarsförsäkring gällande person och sakskador på tredje person.  

3. Förtöjning 
Båten skall vara väl förtöjd med fjädrande förtöjningar och minst 2 rekorderliga fendrar på 
vardera sidan av båten.  Schackel, lina fjädrar, förankring/bojsten och boj skall vara anpassade för 
båtens vikt. Fjäder ska vara försedd med säkerhetskedja. Bojen ska vara uppmärkt med 
båtplatsnummer. All förtöjning inklusive förankring/bojsten är båtplatsägarens ansvar.  
 
När båten tagits upp för säsongen skall förtöjningsanordningar mot bryggan avlägsnas.  

Det är inte tillåtet att göra hål i bryggan eller på annat sätt göra åverkan på den. 

4.   Tillsyn 
Båtplatsinnehavaren ska hålla god uppsikt över sin båt och dess förtöjningar/fendrar så att den 
inte risker att sjunka eller skada bryggor och andra båtar. 
 
5. Sjösättningsramp 
Sjösättningsrampen ska enbart användas för sjösättning. Icke båtplatsinnehavare kontaktar 
hamnkaptenen och anmäler att man vill använda rampen mot avgift. 

6.              Båtvagn 

Mindre båtvagn finns tillgänglig för sjösättning och korttids lån. Kontakta Hamnkaptenen. 

7. Uppläggningsplatser 
Det är inte tillåtet att ha båt uppställd eller båtuppställningsmaterial på land i hamnen under 
perioden 15 maj till 31 augusti. Hamnen har begränsade möjligheter att erbjuda 
uppläggningsplatser på land övrig tid. Kontakta alltid hamnkaptenen. 

8. Fordonstrafik och parkering 
Särskild försiktighet skall iakttas vid framförande av motorfordon inom hamnområdet. Parkering 
av bilar är förbjudet inom hamnområdet. Bilar ska parkeras på anvisade platser utanför 
infartsbommen. 
 
Båttrailer får inte stå parkerad inom hamnområdet mer än tillfälligt vad som erfordras för 
sjösättning. 

Parkering av cyklar och mopeder ska ske på anvisad plats. Det är förbjudet att cykla och köra 
moped på bryggan. 

10. Sopor och miljöfarligt avfall 
Alla sopor skall tas bort från brygg- och hamnområdet. 
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Organiskt avfall och restavfall kan lämnas i utställda sopkärl som töms varannan vecka under 
sommarperioden. Är sopkärlen fulla tas avfallet med hem. 

Var rädd om miljön källsortera även i båten och i hamnen/stranden. 

Förpackningsavfall, grovavfall och farligt avfall hänvisas till de kommunala 
återvinningsstationerna - Gräddö handel, Vreta handel samt återvinningscentralen i Görla. 

Undvik spill vid tankning med bensin och diesel. 

11. Fiske 
Det är tillåtet att meta från bryggorna men inte fiska med kastspö då krokar lätt kan fastna i 
bojar, kapell och båtar och skada dessa. 
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