FAQ
Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK

?

Båtplats sommartid
Jag väntar besök av en båtkompis från
Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga
i MBK? Och i så fall, vad kostar det?

Ja, hon kan i mån av plats få hyra ledig plats.
60 kr/dygn. Allt under förutsättning att hon
är medlem i en erkänd båtklubb hemma i
Örebro och att hon har båten försäkrad.

Jag har nyligen flyttat in i området och
vill gärna ha plats för min båt vid bryggan.
Kan jag få det nästa år?

Tyvärr knappast troligt. Det kan dröja 5-8
års medlemskap (=kötid) innan du får
hamnplats. Du har dock chans att snabbare
få tillfällig sommarplats, mot dygnshyra.
Trailerplatser på land brukar dock gå
betydlig snabbare.

Om jag byter till en större båt, är jag då
säker på att få båtplats även till den större
båten nästa år?

Möjligheten beror på omsättningen på
hamnplatser så du kan inte vara säker.

Jag ska sälja min båt därför att jag börjat
spela golf. Får köparen ta över båtplatsen?

Nej, båtplatserna fördelas till medlemmar i
turordning

Får jag låna ut min båtplats till min granne
när jag är borta med båten på t ex semester?

Det kan du heller inte göra, Du måste
rapportera platsen som ledig så att hamnkaptenen kan hyra ut den.

Jag börjar bli skröplig och orkar inte med
båten. Min dotter skall köpa båten. Får hon
överta min båtplats?

Nej. Men om din dotter är medlem i klubben kan hon registrera sig som delägare.
Du måste stå kvar som medlem och ägare.
Som delägare sköter hon era nattvakter och
arbetsplikter.
(forts)
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Båtplats sommartid

?
?

(forts)

Jag är borta med min båt från hamnen tre
veckor på semestern. Måste jag meddela
hamnkaptenen detta?

Ja, det måste du. För att göra det möjligt
för båtplatslösa medlemmar att utnyttja
platsen ska du notera på listan i källaren
att båten är borta så att hamnkaptenen kan
hyra ut platsen. Det ger hyresintäkter för
MBK som innebär lägre kostnader för alla
medlemmar. Du skall faktiskt meddela
bortovaro redan från fem dygn.

Jag tar ut min stora båt till en skärgårdshamn under högsommaren. Får jag då
lägga min lilla styrpulpetbåt på min plats
under tiden för fina vardagskvällsutflykter?

Nej, det får du inte utan vidare. Du skall
först komma överens med hamnkapten
samt sedan betala normal avgift för tillfällig
hamnplats med 30:- per dygn.

Båtplats vintertid
Jag har båtplats vid bryggan. Kan jag då få
en vinterplats till hösten?

Det brukar ta 8-11 års medlemskap (=kötid)
innan du får vinterplats beroende på att vi
har färre landplatser än sjöplatser.

Nattvakter
Om jag inte kan gå nattvakt på det datum
jag blivit tilldelad, kan jag då få ett annat
datum?

Nej, men du kan själv försöka byta med
annan medlem. Oftast går det bra.

Jag har en trailerplats på land. Ska jag gå
nattvakt?

Ja. Du har även förmånen att få göra arbetsplikt.

?

?

Nattvakter

(forts)

Jag vill gärna ha plats för min båt i den
vackra hamnen vid Klubbensborg men jag
vill inte gå nattvakt och göra arbetsplikter.
Kan jag köpa dom tjänsterna av klubben?

MBK har traditionen att medlemmarna gör
uppgifter av olika slag i klubben. Det möjliggör att vi har låga kostnader. Vi är ingen
kommersiell marina. Därför kan du inte
köpa de tjänsterna av MBK.

Jag har en tomtbåt som jag trailar ner till
MBK. Ska jag gå nattvakt och göra arbetsplikt?

Inte nattvakt men väl arbetsplikt.

Det är is och frost på bryggan, och jag har
nattvakten. Måste jag gå ut och stämpla
kortet varje timme?

Du ska aldrig riskera din egen säkerhet.
Känner du dig osäker så ska du inte halka ut
på ishal brygga, eller klättra på andras båtar
för att ordna dåliga förtöjningar. Ta kontakt
med nattvaktschefen efter fullgjord vakt
och förklara din situation.
Om du ser dåliga förtöjningar, belysningen
tänd i en båt eller liknande, ta gärna kontakt
direkt med båtägaren. Det brukar uppskattas! Kontaktuppgifter finns i matrikeln och
på klubbens hemsida www.mbk.nu.

Parkering
Nästa helg skall jag åka ut några dagar
med båten tillsammans med vänner
som kommer från Göteborg. Får dom
då parkera sin bil i MBK?

Parkeringsmöjligheterna i hamnen är begränsade. Fina sommardagar kan det ibland
bli fullt. Det är OK för dina vänner att parkera när ni är ute med båten men utnyttja
möjligheten med förstånd.

Jag bor på Södermalm. Där är parkeringssituationen besvärlig. Jag ska åka till Kanarieöarna i sommar. Kan jag då parkera
min bil i MBK?

Nej, det går tyvärr inte. Det är bara när du är
ute med båten som du får parkera på klubbens område.
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Övrigt
Jag är medlem sedan ett år och har nyligen
skaffat en båt som jag har hemma på tomten. Kan jag då när som helst åka till MBK
och sjösätta/ta upp båten?

Ja. Du behöver dock köpa ett ramptillstånd.

Jag har en gammal skamfilad båt som inte
är värd att försäkra. Måste jag verkligen
kosta på en försäkring på vraket?

Ja, det måste du. Försäkringen är lika
mycket till för att skydda dina båtgrannar
ifall något skulle hända.

När jag byter olja i motorn hittar jag inte
spilloljefatet. Var står det?

Du får själv transportera bort miljöfarligt
material.

Det finns låsta skåp i källaren. Hur får man
tillgång till ett sådant?

Prata med varvschefen. I mån av tillgång kan
man få låna ett skåp. Det kostar inget, men
lås får man skaffa själv. Högst ett skåp per
medlem får man ha.
I första hand är skåpen avsedda för de
som har små båtar där det är svårt att låsa in
flytvästar eller annat. Brandfarliga vätskor, till exempel bensin, får inte förvaras i
skåpen.

Jag fyller snart 50 år. Jag vill gärna ha min
fest i MBK fina klubbhus. Får jag låna/hyra
klubbhuset?

MBK hyr inte ut sina lokaler för enskilt bruk.

Är det dyrt att vara medlem och ha båten
i MBK?

Avgifterna i MBK är låga tack vare medlemmarnas engagemang i klubben.

Måste jag skaffa en egen Y-bom/boj?

Ja, det måste du. Den ska vara på plats innan
båtarna sjösätts. Din båtgranne är beroende
av att du har din Y-bom utlagd.
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Övrigt

(forts)

Vad gäller för att få använda verkstaden
och maskinerna i källaren?

Får användas av alla medlemmar. Men har
man inte kunskap om hur maskinerna ska
användas bör fråga någon som kan - eller
låta bli. Nödvändig skyddsutrustning måste
användas när man slipar och borrar (glasögon).
Lämna verkstaden minst lika snygg och
städad som den var när du kom.
Har du någonting nymålat som ligger på
tork ska du sätta upp en lapp om vem du
är och när det är torrt.

Får vem som helst använda köket i klubbhuset?

Klubbhuset tillhör medlemmarna och det
är fritt att använda den köksutrustning som
finns i de olåsta skåpen. Man måste givetvis
städa upp efter sig och inte lämna någon
mat i skåpen.

Kan min dotter få en egen nyckel till
klubben? Hon använder båten lika ofta
som jag.

Javisst. Prata med hamnkapten.

Måste man ha formell nautisk kompetens,
till exempel förarintyg, för att få ha båt
vid MBK?

Detta är självklart någonting som vi från
klubben gärna vill se. Alla som är på sjön
bör ha kunskaper om hur man navigerar och
hanterar sin båt. Det gäller också alla som
har båt och är med i MBK.
För att stimulera fler att lära sig sjövett
och navigation subventionerar klubben
utbildning till förarintyg för medlemmar
och familjemedlemmar. Ta kontakt med
klubbens utbildningsansvarige så får ni veta
mer.
De krav som lagen ställer på nautisk kompetens gäller givetvis även för medlemmar i
MBK. Det pågår också ett arbete inom regeringskansliet för att få fram ett obligatoriskt
”körkort” för fritidsbåtar.
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… och till sist det finstilta:
MBK utvecklas och förändras med den snabbt
förändrande omvärlden. Och så förändras våra
regler och stadgar. Om någon skillnad skulle
föreligga mellan svaren i dessa FAQ å ena sidan
och stadgarna o reglerna å andra sidan så gäller
de senare i första hand.

