
 

Bromarv skärgårdshamn 
Lillnäsvägen 10 
10570 Bromarv 
 
Hamnens position för räddningsuppdrag 
N 59° 59.31′ E 23° 01.84′   

 
 

ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER I HAMNEN 
 
Bromarv byaråd rf ansvarar för verksamheten i Skärgårdshamnen i Bromarv. 
Byarådet har godkänt allmänna ordningsregler för hamnen med syfte att 
upprätthålla säkerhet och skapa trivsel i hamnen. 
Byarådet har valt Mårten Johansson till hamnkapten, vars uppgift är att övervaka 
verksamheten i hamnen och att ordningsreglerna följs. Hamnkaptenen fungerar 
som byarådets representant och hans anvisningar skall alltid följas. Dessutom kan 
byarådet utsett en hamnvärd, som vid behov kan fungera som hamnkaptenens 
företrädare. 
 
I hamnen finns 
 
1. Hyresplatser 

Hyresplatserna är avsedda för båtar med långvariga hyreskontrakt. 
Hyresplatserna är markerade med nummerskylt. 

2. Gästplatser 
Gästplatserna är avsedda för tillfällig förtöjning av fritidsbåtar. 
Alla de båtplatser som saknar nummerskylt får användas som 
gästplatser. 

 
Hamnkaptenen/-värden anvisar båtplats. Detta kan medföra att en gäst 
uppmanas flytta sin båt till en annan plats om så behövs för att erhålla bästa 
möjliga fördelning av hamnens båtplatser. 
Förtöjning i hamnen sker på eget ansvar och på egen risk. Hamnen ansvarar inte 
för skada eller förlust som förorsakas av storm, gästande båtar eller deras 
besättningar. 
Hamnavgiften betalas i Strandbistron. Gästbåten får ett märke över betald avgift 
som  skall placeras, från bryggan sett, på ett synligt ställe på båten. 



Hamnens besökare ska visa hänsyn mot sin omgivning. Detta innebär att: 
 

● Lägsta fart skall hållas inom hamnområdet och svallbildning skall undvikas 

● All okynneskörning i eller i anslutning till hamnen är förbjuden 

● Vid förtöjning och losskastning samt när båten ligger vid bryggan måste 

försiktighet iakttas så att andra båtar och bryggorna inte skadas 

● Båten skall förtöjas och avfendras på ett tryggt sätt 

● Toaletter med direktutsläpp i vattnet får inte användas i hamn 

● Gemensamma utrymmen i land, såsom toaletter, duschar, m.m. skall 

lämnas i vårdat skick 

● Sopor skall läggas i sopkärlen. I hamnens sopstation finns behållare för 

blandavfall, pappers-, metall-, och glasavfall. Hamnen tar inte emot 

miljöfarligt avfall (t.ex. oljor och ackumulatorer) utan det skall hanteras 

enligt allmänna förordningar därom. 

● Grill får inte användas ombord eller på bryggorna p.g.a. allmän brandfara 

och hänsyn till andra. 

● För att undvika olyckor skall bryggorna hållas fria från rep, elkablar och 

andra lösa föremål såsom hinkar, barnleksaker och gummibåtar. 


