
Förtöjningstampen
” Något att hålla sig i vid Motala Båtklubb Tegelviken”



Välkommen till 
motala BåtkluBB tegelViken
Motala Båtklubb Tegelviken samlar alla som har intresse för båtar och båtliv och har 
plats för både små och stora båtar, från radiostyrt upp till cirka 16 meter. Klubben 
har plats för ca 500 båtar på anläggningen.

Klubben erbjuder båtplats sommar som vinter för sina medlemmar och möjlighet att 
ta upp och sjösätta både via ramp och lyftkran.

Utöver detta jobbar föreningen för att göra båtlivet både enkelt och trevligt.

klubben är en allmännyttig ideell förening
Motala Båtklubbs uppgift är att befrämja båtlivet i Motala med dess omnejd, och på 
bästa sätt söka tillvarataga båtägarnas intresse, samt i övrigt verka för spridandet av 
kunskaper i sjövett, båtvård och navigation. För övrigt är dess uppgift att anordna 
kurser, båtutflykter och tävlingar. 

Denna broschyr vill ge en allmän beskrivning av vad klubben kan erbjuda och några 
förhållningssätt att tänka på!
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anläggningen

Planskiss

Klubbhus
Klubben har ett klubbhus med samlings-
lokal för möten m m samt ett kök. Här 
finns även ett litet kansli för styrelsen. Alla 
medlemmar har tillträde till klubbhuset 
med sin nyckeltagg.

Boka klubbhus
Du som är medlem i MBK Tegelviken och 
har varit i minst ett år har möjlighet att 
disponera klubblokalen mot en ersättning. 
I det renoverade köket finns vin-/ölglas, kaffemuggar, porslin och bestick till ca 50 personer. 
Spis med ugn, micro, kylskåp och diskmaskin för 13 kuvert finns. Du kan naturligtvis själv ta 
med allt som behövs. Du städar lokalen vid behov före, och naturligtvis efter användandet. 

OBS! Tag hand om era sopor och sortera innan ni kastar i återvinningsstationen.
Tillträde kl 12 bokningsdagen till kl 12 dagen efter eller enligt överenskommelse. 
Du är ekonomiskt ansvarig vid uppkommen skada. Betalning sker via mailad faktura.

Du kan endast boka på tel. 0708-70 82 40 eller via mail: info@mbktegelviken.se

Uppställningsytor vinterförvaring

Trailerparkering sommar och vinter och
korttids trailerparkering, trolling-/�skebåt

Sommaruppställning båtvagnar

Hamnkommitténs avyttringsyta

Båthus permanenta

Traktorredskap och containrar

Disponering av båtplan

Parkering utanför avsett område är förbjudet!

Brygga A

Brygga B

Brygga C

Brygga D

Brygga E

Brygga F

Brygga G

Brygga H
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Varvet
Den stora grå byggnaden nära rampen kallas för varvet. 
I varvet förvarar hamnkommittén traktorer och all övrig 
utrustning för skötsel och underhåll. Det finns även några 
träbearbetningsmaskiner som man som medlem, på eget 
ansvar, kan använda för mindre träjobb till sin båt.

Vaktstugan
Vid grinden till området ligger vaktstugan som är till för 
de som går nattvakt. I stugan finns möjlighet att brygga 
kaffe, en tv och ficklampa för ronder på området. Det 
finns även städmaterial och toapapper för de sysslor 
vakten ska utföra. Vaktinstruktion om vad man ska göra 
under vaktpasset och en pärm för vaktrapportering finns 
i stugan.

Toalettbyggnad, Hjärtstartare
Nära lyftkranen finns en byggnad med tre toaletter samt i 
den större av dessa en dusch. Det är vakten som städar 
dessa. Det finns även ett litet förråd för saker som 
hör till lyftkranen. På utsidan av väggen mot kranen 
sitter en självinstruerande hjärtstartare samt en 
kompressor, med yttre slangvinda, för påfyllning 
av luft i båtvagnshjul.

Tvättstuga
Det finns tvättmaskin, torktumlare och torkskåp för att 
tvätta kläder. En pollett för 2,5 timme, räcker för tvätt och 
tumling. För polletter, kontakta kassören. 

I tvättstugan finns även en lite kraftigare symaskin som 
kan användas till att laga kapell.

Återvinningsstation
Vid kranen finns klubbens återvinningsstation. Klubben 
kan inte ta hand om alla typer av sopor vilket innebär att 
det som saknar kärl får man själv lämna på kommunens 
station i Tuddarp. Det man kan lämna är:

•	 Hushållssopor

•	 Metallförpackningar

•	 Plastförpackningar

•	 Glasförpackningar,	färgat	och	ofärgat

•	 Småbatterier

•	 Färgrester

 Forts.
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Återvinningsstation forts.
På norra sidan finns ett utrymme där man kan lämna:

•	 Olja

•	 Oljefilter

I en blå låda utanför duschtoaletten kan man lämna
Båtbatterier (bly).

I en röd container bredvid tvättstugan kan man lämna
trä ej tryckimpregnerat.

I en låst gul container kan man efter kontakt med    
hamnkommitten lämna metallskrot.

Inget annat material får lämnas på klubbens område 
eller läggas utanför kärlen.

Septitömning
Vid bryggan nära lyftkranen finns en tömningsstation för 
septitank. För att undvika otrevligt spill se till att din an-
slutning på båten uppfyller ISO 8099 standarden, det gör 
tömningen säker.

Om vacuumsugen inte stannar när tanken är tom finns det 
två vanliga orsaker. 
1. Att en del av slangen hänger kvar på slangvindan.
 Den måste ligga utrullad och slätt på marken. 

2. Avluftningen på båtens tank är för liten. 
 Slangens innerdiameter skall vara minst 19 mm.

Om du har en gammal anslutning på din båt finns det en 
gummikon som sätts på sugmunstycket. Tvätta av gummi-
konen och ställ den i septitömningens elskåp när du är klar.

Bastu
På området finns en vedeldad bastu tillgänglig för klub-
bens medlemmar. Bokning sker via bokningslista placerad 
i klubblokalen. Nyckeln hänger i anslutning till boknings-
listan och skall hängas tillbaka direkt efter avslutat bad. 
Bastun får disponeras under 2,5 tim. Klubbens tillgång till 
ved är begränsad därför är egen medtagen ved en garanti 
för ett varmt bastubad!

Städning av bastu och övriga utrymmen skall naturligtvis 
ske, för allas trevnad, efter varje tillfälle. Kärl för aska mm
finns på utsidan av altanen.

Hundbad vid bastubryggan undanbedes med hänsyn till 
övriga badgäster. Hänvisning till uppmärkt hundbad ca 50 
m norr om bryggan.
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Bilparkering inom området
För att inte hindra eller försvåra transporter inom området skall parkering ske 
enligt kartan. En låst felparkerad bil med ägaren på semester kan orsaka stora 
problem. Utanför grinden gäller kommunens zonparkeringsregler, se skyltar.

Brygga A

Brygga B

Brygga C

Brygga D

Brygga E

Brygga F

Brygga G

Brygga H

Piren
På/avlastning max 1 tim.

Bodegan & mastskjul
Parkering max 72 tim.

Containerytan
Längre än 72 tim.

Uppställningsytor &
strandkant
Max 72 tim. perioden
31/5 - 15/9. Övrig tid med 
hänsyn till vinteruppstälda 
båtar.

miljö
Engagemanget för miljön ska vara ett naturligt inslag i vår verksamhet. För att minska vår 
miljöpåverkan och därmed skapa en miljömässigt uthållig verksamhet har vi fokuserat på 
kemikalieanvändning, bränsle och avfallshantering.

Miljöplan
MBKT:s miljöplan syftar till att informera och därigenom öka miljömedvetenheten samt 
tydliggöra hur miljöarbetet bedrivs. Miljöplanen ska vara ett dokument som kommer att 
förändras i takt med förändrade regler och lagstiftning samt att nya produkter kommer ut
på marknaden. Se hemsidan: www.mbktegelviken.se/sv/miljoarbete

nyckeltagg
Om du behöver en nyckeltagg finns det ej aktiverade taggar i numrerade kuvert, i en grå 
postlåda på klubbhusets veranda. Hur du får den aktiverad beskrivs i kuvertet. Taggen går 
till låsen vid grinden, klubbhuset, H-bryggan, vaktstugan och till duschrummet.
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organisation
Styrelse
Styrelsen består av 7 ledamöter och 2 suppleanter som väljs på årsmötet. 
Styrelsen sköter det löpande arbetet och fattar beslut i frågor mellan 
medlemsmöten.

Hamnkommitté
Hamnkommittén väljs av årsmötet och sköter driften 
av hamnen och lyft av båtar.

Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Här väljs styrelse och andra klubbfunk-
tionärer, här fattas även beslut om propositioner och motioner. Om du har ett förslag, tänk på att 
det ska lämnas i god tid före årsmötet för att beslut ska kunna fattas.

Höstmöte
Klubbens avgifter m m fastställs på höstmötet vilket hålls under oktober månad.

Båtplats
Det är idag kö till båtplatser i Tegelvikens hamn. Klubben arbetar kontinuerligt för att förbättra 
möjligheterna att fler skall kunna få tillgång till en, för båten, lämplig plats. Klubben har dels en 
extern kölista med betalande sökande, dels en för medlemmar som redan har båtplats som vill 
byta till annan plats pga. båtbyte. Fördelning av båtplatser sker efter dessa kölistor där medlem 
med båtplats har företräde. Du som har en båtplats men har för avsikt att inte utnyttja din plats 
under en säsong, skall meddela detta till klubben vilket ger möjlighet att tillfälligt upplåta den, 
i andra hand, till någon i kön. Kontakta: batplats@mbktegelviken.se

Ansökan om båtplats
Svenska båtunionen (SBU), som är båtklubbarnas organisation, har en anmälningssida och ett 
kösystem där Motala Båklubb Tegelviken är registrerad. Det finns en länk på båtklubbens hem-
sida för att komma till anmälningsformuläret. www.mbktegelviken.se/sv/medlemsansokan

Medlems- och båtplatsansökan
Lämna korrekta kontaktuppgifter samt båttyp och storlek. En båtplatsköavgift faktureras via 
mail. Utebliven betalning tolkas som att intresse saknas och vederbörande tas bort från kön.

Regler för båtplats
Detaljerade regler för båtplats finns i båtplatsavtalet. Hamnen är öppen från första april till sista 
oktober, vatten på bryggorna finns när det inte finns risk för nattfrost. Alla båtar som förvaras 
på klubbens område ska vara minst ansvarsförsäkrade.

Båtplatsmärke
Allt som förvaras på klubbens område ska vara märkt med gällande båtplatsmärkning. För 
båt, båtvagn, mast och jolle får man klistermärken mot uppvisande av försäkringsbesked för 
båten. Datum för utlämnande av båtplatsmärke, se hemsidan.
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Båtar kvar på plan efter 31/5 och 
före 15/9. Utan nummerordning.

Båtar < 10 m / 31 fot.

Extraytor när övriga är fullbelagda.

Båtar 10-12 m / 32 -39 fot plus 
vagnar svåra att backa.

Brygga A

Brygga B

Brygga C

Brygga D

Brygga E

Brygga F

Brygga G

Brygga H

1 
– 

10

11
 –

 2
0

41 – 45

21 – 40

Båtar på trailer

Båtar på trailer

från ramp

från ramp1 
– 

25

26
 –

 5
5

56
 –

 9
0

1 
– 

30

1 – 10

Båtar >= 12 m / 40 fot.

Alla båtar ställs på plats i rätt område i 
rätt storlek och i den ordning platserna 
är numrerade på kartan. Numreringen 
är en uppskattning av antalet båtar. 
Båtar i röd rad parkeras vinklade mot 
båtkranen. Inga ”privata” platser får 
förekomma, undantaget raden med 
permanenta båthus. Båt som medlem 
själv parkerar ska stå på orange område, 
”Båtar på trailer från ramp”.

Tillfällig parkering vid transportväg 
för transport från området.

sjösättning / upptagning
Båtlyft sker under ett antal helger på höst och vår, 
datum anslås på klubbens hemsida. Båtplatsmärke 
krävs. Anmälan för lyft görs på lista vid vaktstugan.

Har man inte möjlighet att lyfta någon av dessa dagar 
kan hamnkommittén mot en högre avgift och framför 
allt i mån av tid även lyfta andra dagar. 

Det finns även möjlighet att lyfta upp båt under säsong 
för bottentvätt, som alternativ till giftig bottenfärg. För 
lyft kontakta hamnkommittén, se hemsidan.

Förvaring på land
I båtplatsen ingår vinterförvaring av båt och mast samt sommarförvaring av vagn/vagga som 
tillhör båten. Om mast förvaras i klubbens mastställ ska spridarna demonteras. Vid vinter-
konservering av motor använd frostskyddsmedel med propylenglykol, undvik den giftigare 
glykolen baserad på etylenglykol.

Elanslutning på brygga och landplats
Det är förbjudet p.g.a. brandrisken att ha värmefläktar eller dylikt påslagna dygnet runt när 
man inte befinner sig vid båten. Laddning av batteri är tillåten tills batterierna är fulladdade 
d v s. under några dygn.

Perm. båthus
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Sjösättningsramp
Inom MBK Tegelvikens hamnområde finns en sjösättning/
upptagningsramp som är öppen och tillgänglig för alla besö-
kare. Underhållsarbeten är helt på frivillig basis och material-
kostnaderna täcks med intäkter från besökare. Båtklubben 
har en trailer för små båtar som får användas på klubbens 
område. Trailern finns låst vid varvet och nyckeln är i klubb-
huset.

•	Båt	med	båtplatsmärke,	ingen	avgift.

•	Rampavgift	ej	båtplatsinnehavare,	erläggs	med	swish.

Mastkran
Mastkranen ingår i båtplatsen och behöver inte bokas, om 
det finns fler som är intresserade att använda kranen kan 
man hjälpas åt. Vid av- eller påmastning under högsäsong, 
förbered innan du åker till mastkranen för att inte onödigt 
blockera för andra.

Masten får, med mastmärke påklistrat, förvaras i mast-
ställen som är mellan toabyggnaden och bastun. Ta bort 
spridare så masten inte tar onödigt mycket utrymme.

Vakt
Alla som har båtplats i hamnen är skyldig att gå ett vakt-
pass. Två båtplatsinnehavare får gå en natt från kl. 20.00 till 
kl. 06.00, ofta delas tiden så att man går halva natten var. 
Det finns instruktioner i vaktlokalen och på hemsidan vad 
man som vakt ska göra. Du som båtplatsinnehavare ansva-
rar för att vakten bemannas även om platsen är utlånad.

Arbetsdagar
Alla medlemmar med båtplats har arbetsplikt vid ett tillfälle 
per år. När just du har arbetsplikt anges efter ditt båtplats-
nummer på vaktlistan. Om du inte kan medverka vid det 
datum du tilldelats måste du själv ansvara för ett byte med 
annan person och att meddela detta till klubben. 

Om du väljer att inte deltaga debiteras du en friköpsavgift. 
Vi ser gärna att man kommer och umgås under arbetsda-
gen även om man inte kan deltaga i fysiskt arbete av t ex 
medicinska skäl. Då klubben inte har redskap till alla ser vi 
gärna att man tar med verktyg, räfsa eller kratta.

Sjöbodar
Inom klubbens område finns ett antal sjöbodar på mark 
som arrenderas av båtklubben. Bodarna ägs av respektive 
innehavare. Om en sjöbod avyttras kan den förmedlas ut till 
andra medlemmar genom klubbens kölista.
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sektioner, andra aktiviteter

Fiskesektionen
Fiskesektionen arrangerar fisketävlingar och andra aktiviteter 
bl a kräftfiske.

Fiskrök
Vid bastun finns en fiskrök som kan användas av klubbens 
medlemmar, kontakta fiskesektionen för mer information.

Kräftfiske
Klubben arrenderar kräftfiskevatten nära vår hamn och pir. 
Det ger dig som medlem möjlighet att, vid ett par tillfällen, 
fiska kräftor. Mer information ges på hemsidan.

Veteranbåtsektionen
Veteranbåtssektionen samlar de medlemmar som är intres-
serade av äldre båtar.

rC-sektionen
Samlar de medlemmar som tycker att det är kul med segling 
i den lite mindre skalan.

kappsegling
Motala båtklubb Tegelviken har ingen kappseglingsaktivitet
i egen regi men samarbetar med Motala Segelklubb som 
arrangerar kvällsseglingar med start och mål utanför 
Tegelvikens hamn.

övrig information
För all övrig information hänvisas till klubbens hemsida: 
                     www.mbktegelviken.se     

                 Kontakuppgifter:
  Ordförande: ordforande@mbktegelviken.se

  Kassör: kassor@mbktegelviken.se

  Klubben: info@mbktegelviken.se

  Båtplatsansvarig: batplats@mbktegelviken.se

  Hamnkommittén: hamnkommitten@mbktegelviken.se



integritetspolicy
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Motala Båtklubb Tegelviken är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter 
som sker inom ramen för klubbens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika 
ändamål kopplade till verksamheten.

Klubben behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. 
medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information 
m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, båt-
platsavgifter m.m.).

Vilka delar vi personuppgifer med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte 
att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Adressuppgifter (post- och e-postadress) 
överförs till Svenska Båtunionen för användning i distribution av tidningen Båtliv.

Om du vill veta mer
På klubbens hemsida finns en PDF att tanka ner med fullständig information angående 
klubbens Integritetspolicy. www.mbktegelviken.se/sv/integritetspolicy

Har du frågor om klubbens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar 
du styrelsen.

 Motala Båtklubb Tegelviken
Tegelviksgränd, 591 70 Motala
E-post: info@mbktegelviken.se
Tel. sekreterare: 0708-70 82 40

Org. nr: 824000-3296

www.mbktegelviken.se

Utgåva 2019-1


