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Till nya och gamla medlemmar.  Lomma 2019-01-31 

Här nedan får du lite viktig information som alla bör känna till. 

Allmänt. 

Vinter sjöplats: 1 november – 14 april. Båtuppläggning landplats: 16 september – 31 maj. 

Båtuppläggning landplats sommar: 1 juni – 15 september. 

 Avgift för landplats under sommarperioden likställs med sommarplats i vattnet. 

 Avgift för vinterplats i vattnet likställs med vinterplats på land. 

OBS! Det är din skyldighet att anmäla till Båtplatskommittén om du av en eller annan 

anledning avviker från dessa tider. 

Hur fungerar det i sjön? 

• Årsmärket för din kajplats skall vara påsatt båten snarast efter sjösättning, dock 

senast den 1 maj och vara väl synligt från bryggan. 

• Skylta grönt när du ska ut på sjön över natten eller längre tid, skriv datum och tid när 

du beräknas vara tillbaka. OBS! Får endast göras av kontraktsinnehavaren! 

• Båtar med gästplats märke skall ha tydligt namn och mobilnummer läsbart från 

bryggan. 

• Utnyttjande av el vid brygga gäller för batteriladdning max 72 tim, skriv klockslag och 

datum på sladden vid tiden för inkoppling. Behöver du mer el v.v. kontakta kansliet. 

• Nycklar ”LBS-nyckel och brandkårsnyckel” finns att köpa på kansliet.  

LBS-nyckeln: Mast förråden, Mastkranshoddan, Åhus Kemistationen och El-bommen. 

Brandkårsnyckeln: Röda hänglås bommar i hamnen och på landplatsen. 

• Vid avmastning ska segel etc. vara avtagna innan du går till mastkranen. 

• El-mastkranen får endast hanteras om du gått båda utbildningarna i LBS regi. 

• Godkända lyftdon måste användas vid mastlyft, och lyftansvarig skall finnas gäller 

båda mastkranarna. Hjälm finns för användning. 

• Färgmarkering finns på hyllplan i mastskjulet för avsedda mastlängder. 

• Felplacerade master kan komma att flyttas. 

• Sjösättning av trailerburna båtar endast tillåten vid ramp intill Dyk shopen. Betalning 

sker i automaten på klubbhuset eller i Dyk shopen. 
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Landplats. 

• På landplatsen finns värmestuga, verkstad (samma kod som till klubbhuset eller LBS-

nyckeln) kemistation samt 2 st avfallscontainerns endast för brännbart material och 1 

st för metall. Det är absolut förbjudet att kasta däck och matvaror i dessa containers. 

• Kemistationen ska endast användas för oljor färgrester färgburkar och dyl. miljöavfall 

enligt skylt på staket/grind. LBS-nyckel används till grind. 

• Tillgång till landplats genom El bom på norr (Endast för personbilar). Gå in på vår 

hemsida och fyll i formuläret för tillträde till bommen. Gäller endast för medlemmar 

och familjemedlemmar. 

• Din vagga eller vagn skall vara hållbart märkt med medlemsnummer och 

platsnummer. 

• Sommarparkering av båtvagnar skall ske på anvisad plats, se plan i klubbhus och 

Åhus, och betalas i automat på LBS klubbhus. Kvittot fästes väl synligt på din vagn. 

• Korttidsparkering för service etc. under max 20 dagar, placering enligt plan. Betalning 

i automaten på klubbhuset. 

• Håll rent för skräp och ogräs på din landplats. Skräp kastas i avsedd containers och 

ogräs på anvisad plats invid inhägnaden i NÖ hörnet. 

• Städa upp din plats efter sjösättning! 

• Stegar och bockar etc. skall vara fastlåsta till vagga eller vagn. Tänk på inbrottsrisken! 

• Synbarligen övergivna och dåligt uppallade båtar tvångsförflyttas på ägarens 

bekostnad. 

• Enligt vårt arrendeavtal skall möjlighet finnas att använda norra delen av områdena 

A-F som badparkering. Detta medför att vaggor vagnar och annat pallningsmaterial 

måste flyttas inom respektive plats för att bereda P-plats. Information kommer att 

publiceras på hemsidan och på anslagstavlor. 

• När du kör in respektive ut från landplatsen genom södra infarten v.v. lås bommen 

vid varje enskild passage. Brandkårsnyckel! 

• I LBS stadgar- ABC, (LBS hemsida) finns mer och detaljerad information, som du 

uppmanas att ta del av. 

• För mer information läs igenom klubbens ABC som du finner på hemsidan 

http://www.lbs.nu/abcforlbs/ 

• Glöm inte att snarast anmäla till landplatsansvarig om du inte kan sjösätta i tid 

d.v.s.senast 31 Maj)! 

Båtplats kommittén. 

http://www.lbs.nu/abcforlbs/
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