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LFT:s Allmänna Bryggregler 

 

 
Alla medlemmar i LFT, som har träffat avtal med LFT, om att för eget bruk och på egen 

bekostnad disponera en bryggplats på LFT:s vatten, är skyldiga att följa dessa regler. 

Detta gäller även den som hyr sådan båtplats.  

 

1. LFT:s ansvar 
 

Bryggor och andra anordningar beträds och nyttjas på egen risk. LFT tar inte på sig 

något ansvar för båtar, bryggor och sjöbodar inom allmänningarna. 

 

2. Allmänna ordningsregler vid bryggan 
 

Det åligger alla som nyttjar båtplats att se till: 

 

att båt handhas med gott sjömanskap, så att fara eller skada undviks; 

 

att båtplatsen är försedd med ändamålsenliga förtöjningsdon samt att dessa är i 

gott skick; 

 

att bojar ligger i rätt läge och har för båtens storlek tillräcklig bojsten och att 

kättingar och dylikt är i gott skick och besiktigas regelbundet; 

 

att ha tillsyn över båt, som är förtöjd vid båtplatsen och se till att den inte skadar 

bryggan och andra båtar; 

 

att brandfarliga och/eller explosiva ämnen hanteras med största aktsamhet och att 

godkända kärl används vid förvaring i sjöbodar; 

 

att gamla bojstenar tas upp och transporteras bort, om de inte ligger på djupt 

vatten; 

 

att hålla god ordning på och omkring bryggan; samt 

 

att vid användning av bryggplats och färd till och från bryggan, visa största 

möjliga hänsyn till kringboende. 

 

3.    Vinterförvaring av båten 
 

Öppen båt av typ roddbåt får läggas upp för vintern i direkt anslutning till den brygga 

där båten ligger på sommaren. Under perioden 1 juni – 15 september får inga båtar 

förvaras på LFT:s mark. Övriga båtar skall tas hem till den egna fastigheten för 

vinterförvaring. Styrelsen kan i undantagsfall ge tillstånd till vinterförvaring på LFT:s 

mark. 
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Båtar, som förvaras på LFT:s mark utan LFT:s tillstånd, kommer att transporteras till 

medlemmens fastighet på dennes bekostad. Vinterförvarade båtar skall vara märkta med 

namn, telefon- och tomtnummer. 

 

Båt utan känd ägare, som förvaras på LFT:s mark utan tillstånd kan komma att 

bortfraktas till annan förvaringsplats på båtägarens bekostnad.  

 

Förvarar medlem båt på LFT:s mark med LFT:s medgivande åligger det medlemmen att 

hålla god ordning runt båten och att ordna förvaringen på ett ordentligt sätt, så att det 

inte stör omkringboende. Uppallningsvirke, ställningar, båtvagnar och dylikt skall under 

båtsäsongen förvaras på den egna fastigheten. 

 

4.    Bodar 
 

Medlem får inte uppföra bod, lådor eller andra förvaringsmöjligheter på LFT:s mark 

utan LFT:s tillstånd. Har sådant tillstånd erhållits, åligger det medlemmen att se till, att 

dessa uppförs enligt gällande regler och så att inte kringboende störs. Bodar, 

förvaringslådor m m skall hållas i gott skick. Medlem skall på LFT:s anmaning vidta de 

åtgärder LFT bestämmer inom av LFT angiven tid. Sker inte detta kan LFT utföra dessa 

åtgärder eller riva anläggningen på medlemmens bekostnad. 

 

5. Sjösättningsrampen 

 

Medlem får använda den av LFT anlagda sjösättningsrampen för upptagning och 

sjösättning av egen båt. Båt får inte förtöjas vid sjösättningsbryggan. Uppställning av 

bilar, båtvagnar och båtar får inte ske på planen framför sjösättningsrampen. 

 

6. Båtvagn 
 

Medlem kan disponera föreningens båtvagn för sjösättning och upptagning. Båtvagnen 

skall återställas på sin plats i samma skick som vid avhämtandet. Eventuella fel på 

båtvagnen skall anmälas till LFT. 

 

7. Bilköring och parkering 
 

Medlem skall i möjligaste mån undvika bilkörning inom området. Långtidsparkering i 

anslutning till bryggor på allmänning är inte tillåten. 

 

8. Svajplats 
 

Vid svajplats förtöjda båtar skall ligga på sådant sätt, att de under inga omständigheter 

kan komma i kontakt med andra förtöjda båtar. För att få förtöja båt vid svajplats 

fordras LFT:s skriftliga tillstånd. 

 

 

 

Dessa regler är antagna vid stämma den 5 maj 2002 


