
 

 

Ordningsregler och hamnreglemente för  
FKI:s kanothus och hamn på Måsholmen 

gällande från och med 2018-11-30 

 

Grundregler:  

• Visa hänsyn mot andra medlemmar 
• Vårda och var rädd om vår unika holme 
• Kanotverksamheten har alltid företräde framför andra aktiviteter 

1§ Allmänt 
Du är som medlem skyldig att rätta dig efter före-
ningens stadgar och ordningsregler samt styrel-
sens anvisningar. För ordningens upprätthållande 
svarar ytterst styrelsen. I kanothuset och på hol-
men, i hamnen och på bryggorna är materialför-
valtaren respektive hamnmästaren närmast sva-
rande för ordningen.  

Som medlem förväntas du att vara uppmärksam 
på föreningens gemensamma tillgångar och kon-
takta lämplig funktionär eller styrelse om något 
behöver åtgärdas som du inte själv kan ordna. 

Föreningens försäkring gäller huset och förening-
ens egendom på Måsholmen. Varje medlem är 
själv ansvarig för sina ägodelar på Måsholmen 
och att ordna eventuellt försäkringsskydd för 
dessa. 

Med kanot avses både segelkanot, paddelkanot 
och kajak. 

2§ Tillträde 

Grinden till Måsholmen ska vara stängd och låst.  

Gäster är välkomna i sällskap med FKI-medlem, 
men får inte vara på Måsholmen utan FKI-med-
lemmen närvarande. Medlemmen ansvarar för 
sina gäster och för att de följer gällande regler. 

Inpassering sker med RFID-bricka. Brickan är 
personlig och får inte lånas ut. Tappad bricka 
måste rapporteras. Alla grind- och dörrpassager 
registreras. 

Sist på plats 

Lämnar du Måsholmen sist är du ansvarig för att 
all innerbelysning är släckt och att alla dörrar och 
fönster är stängda. Var noga med att stänga gal-
lergrinden.  

Detta gäller även om du är sist på Måsholmen 
men vet att annan medlem är ute på tur och vän-
tas tillbaka. 

Övernattning 
Huset får användas som tillfälligt nattlogi i sam-
band med kanotfärd, men detta måste på förhand 

avtalas med hamnmästaren eller annan styrelse-
ledamot. Alla inventarier skall vara återställda, 
samt sängkläder undanskaffade senast kl. 09.00 
nästa dag.  

3§ Kanotplatser och skåp 

Hamnplats, vinterplats och skåp tilldelas i första 
hand den som varit innehavare föregående år. I 
andra hand sker tilldelning i den ordning som an-
mälan om intresse skett och i tredje hand i den 
ordning man har varit medlem i FKI. Köplats till 
skåp och kanotplatser måste förnyas varje vår-
dag personligen eller genom ombud, annars för-
faller den.  

Kanotplatser inomhus 
Den som har haft vinterplats föregående år och 
aktivt utnyttjat den under lågsäsong har i första 
hand rätt till vinterplats nästkommande lågsä-
song. De som haft vinterplats men inte utnyttjat 
den aktivt hamnar sist i prioriteringsordningen. 

Kanoter ska märkas upp med namn och plats-
nummer. 

Den som har paddel- eller segelkanot inlagd i 
kanothuset för vinterförvaring får inte utan styrel-
sens medgivande göra omflyttning av den och 
inte heller lägga in fler paddel- eller segelkanoter 
efter ”sista indragningsdag”. 

Sommarplatser för segelkanot 
Sommarplats för segelkanoter tilldelas av hamn-
mästare. 

Skåp 
Skåp får inte tas i anspråk på eget bevåg utan till-
delas efter ansökan hos materialförvaltaren. De 
stora skåpen i bottenvåningen utdelas med före-
trädesrätt till ägare av segelkanoter. Skåp får ej 
bytas mellan medlemmar utan materialförvalta-
rens tillstånd. Ditt skåp i huset skall hållas stängt 
– gäller särskilt verktygsskåpen i trånga gången i 
bottenvåningen. 

4§ Efter paddel-/ segeltur 
Kanoten skall torkas av innan den tas in i huset. 



 

 

Anteckna utfärden i pärmen. OBS – gäller såväl 
segel- som paddelkanoter, egna och lånade. 

Lånekanot: notera eventuella brister eller skador 
som upptäckts under användandet. 

5§ Eld- och rökförbud 

Det är absolut förbjudet att röka eller använda 
öppen eld i huset eller på verandan, eller någon 
annanstans på Måsholmen.  

Grillen får bara användas när det är vindstilla, 
och får inte flyttas från placeringen vid cykelstäl-
let. Den måste noga släckas efter användning 

Motorer, bensin och brandfarliga vätskor skall 
förvaras i det för ändamålet avsedda plåtskjulet. 

6§ Kök 
Vid utnyttjande av köksfaciliteterna skall servis, 
bestick o. dyl. omedelbart plockas undan och 
diskas efter måltidens slut, samt borden torkas. 
I kylskåpet kan medlemmar förvara sin egen mat 
att äta samma dag. 

Alla ansvarar för att städa upp efter sig och tar 
hem sina sopor.  

7§ Omklädningsrum och bastu 
Kläder och andra persedlar får inte ligga kvar 
mellan besöken. 

Termostaten är ställd på 10 grader vintertid och 
får inte höjas. 

8§ Segeltorkning 

Segel får hängas på tork i segeltorken, men skall 
tas ned inom en vecka. 

9§ Privata tillhörigheter 
Du får bara förvara privata tillhörigheter i ditt skåp 
eller i din kanot.  

Personliga tillhörigheter som ändå måste förva-
ras på annan plats skall vara försedda med äga-
rens namn eller segelkanotens nummer, samt 
förvaras på plats som anvisas av materialförval-
taren. 

Paddelkanot och alla lösa tillbehör till den skall 
vara märkta med ägarens namn.  

10§ Underhåll, reparation, renovering 

Vid underhålls- och reparationsarbeten skall du 
städa undan verktyg och avfall omedelbart efter 
dagens arbete. Arbetsplats för längre tid inomhus 
ansökes om hos styrelsen. Kanot får ej placeras i 
segeltorksgången. Kanot får vid otjänligt väder 
målas inomhus, men får inte ligga kvar längre än 
torkningstiden. Torrslipning inomhus är förbjudet. 

 

Hamnreglemente 

11§ Säkring av kanot 
När din kanot ligger på land skall den vara 
fastgjord så att den inte blåser omkull eller 
glider av bockarna och därmed kan förorsaka 
skada på andra kanoter. Den får inte heller 
placeras så att den stör passage till slip eller 
slipponton.  

12§ Förtöjning 

Har du segelkanot med permanentplats vid 
bryggan skall kanoten förtöjas med två välsäk-
rade, fjäderförsedda linor mot bryggan och lina 
mot boj. Fören skall förtöjas åt det håll hamn-
mästaren anger, för att hindra att masterna slår 
ihop. Av samma anledning bör centerbordet 
vara nedfällt.  

 

 

 

 

 

 

Kanoten skall ha minst två fendertar på varje 
sida. Hängbrädor och motorbeslag skall vara 
bortmonterade. Din förtöjning – inkl. boj, boj-
sten, bojens placering, knap och fendertar – 
skall vara godkända av hamnmästaren.  

13§ In- och utsegling 
Vid in- och utsegling måste du iaktta försiktig-
het: seglen skall vara nedhalade, inga häng-
brädor påsatta och om möjligt bör du inte heller 
ha motorbeslag och motor påmonterad. 

14§ Ansvarsförsäkring 

Segelkanotsägare skall vara årligt ansvarsför-
säkrad. 


