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Information om och regler för samfällighetens bryggor, bojar, 

och sjöbodar 

 
Till varje fastighet inom Långestrands Samfällighetsförening finns det en båtplats vid den 

gemensamma brygganläggningen. Fastighetsbeteckningen är Öddö Uppegården 2:184. 

Samfälligheten ansvarar för underhåll av bryggor, bojar och trädäcken mellan sjöbodarna. 

Hamnansvarlig 

Samfälligheten har en hamnansvarig som ser till att bryggan och bojar, underhålls och som 

håller bryggreglerna uppdaterade. Kontakta alltid hamnansvarlig om du har frågor eller om 

det uppstår bryggproblem. 

 

Brygga 
Det finns 50 båtplatser fördelade med en plats till varje fastighetsägare: 

Platserna 1-6:     3,7 m bred   

Platseran 7-14:   3,8 m bred 

Platserna 15-50: 2,9 m bred 

 

Båtplatserena fördelas efter båtens storlek och övriga behov, och skall alltid koordineras med 

hamnansvarig. 

 

Båtens bredd, inklusive fendrar, ska inte vara sådan att den pressar och belastar bommarna. 

Alla båtar ska ha ryckdämpare på alla förtöjningar och förtöjningen mellan båt och brygga ska 

vara stram. Båtarna får inte förtöjas så att de förhindrar att man kan gå på bryggan eller att de 

kan skada den. 

 

Båtarna på plats 1-14 får inte vara längre än 25 fot. 

 

Båtarna som ligger på plats 15-50 får inte vara längre än 21 fot. Båtar med stort vindfång får 

inte ligga på plats 15-50. 

 

Upplåtande av båtplats till annan person 
• Upplåtande av båtplats till annan ska i första hand ske till enskild fastighetsägare på Öddö, 

eller på ögruppen Burholmarna - Styrsö. 

• Anmälan om upplåtelse ska ske till hamnansvarig. 

• Fastighetsägare inom Långestrands Samfällighetsförening som upplåter sin båtplats till 

annan är alltjämt ansvarig för sin båtplats. 

• Om du är osäker på om det är säkert att hyra ut båtplatsen, kan du ta en bild av båten och 

skicka den till hamnansvarig. 

• Nycklar till båtbryggan lånas ut av den som hyr ut båtplatsen. 

Bryggregler 

• Uppsatt räddningsmaterial i hamnområdet får inte användas för annat än avsett ändamål. 

• Farten inom bryggoområdet ska hållas låg, och inte överstiga 3 knop. 

• Ändring av båtplats storlek får bara göras i samverkan med hamnkaptenen. 

• Om båt blivit vattenfylld är innehavaren skyldig att genast vidta åtgärder för länsning. 

Försök träffa avtal med någon granne om hjälp med uppsikten vid längre tids bortovaro. 

• Innehavare av segelbåtar uppmanas arrangera linor så att de inte slår och ger upphov till 

oljud vid blåsigt väder. Det kan vara en sanitär olägenhet för de kringboende. 
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Gästande båtar  

För gästande båtar finns det tre gästbojar. Bojarna är beräknade för båtar med maxvikt på ca. 

5 ton och får inte användas till förtöjning av båtar med större vikt än denna. 

 

I gästande båt ska det alltid finnas tydliga uppgifter om värdfamiljens namn, 

fastighetsnummer och telefonnummer. Båtägaren måste vara tillgänglig om något skulle 

inträffa på bryggan. 

Bojar 

• Bojarna ska bara användas i kombination med bryggförtöjning. Det är inte tillåtet att 

förtöja " på svaj" i bojarna. 

• Bojarna bör inte användas vid vindstyrka som överstiger 14 meter/sekund. Vid vind nära 

14 meter/sekund och stor rigg, bör extra ankare läggas ut eller båten flyttas. 

• Bojarna är bara beräknade för kortvarigt gästuppehåll, som normalt inte ska överstiga 5 

dagar. 

• All förtöjning i bojarna sker på den enskilde båtägarens eget ansvar. 

Sjöbodar 

På området, i anslutning till bryggan finns sju sjöbodar. Sjöbodarna ägs och underhålls av de 

fastighetsägare som har andel i dem. När det finns fastighetsägare som inte har andel, och 

önsker detta, må plats och andel avtalas med övriga ägare. 

Badning från bryggan 

Badning från bryggan får endast ske på egen risk. Se upp för bryggans förankringskättingar! 

Om badstegen har fällts ner, fäll upp den efter du har använt den. 

Avfallshanteringsplan 

Avfall som uppstår under användandet av fritidsbåt såsom hushållsavfall, toalettavfall, olja 

och annat farligt avfall skall inte lämnas i båthamnen eller vid sjöbodarna. 

I vår hamn finns det inte någon mottagningsanordning. Avfall skall därför tas hand om av 

båtägarna på behörigt sätt. 

Bifogar en karta som visar mottagningsanordningen för toalettavfall. På kartan är det satt en 

röd ring där de kommunala mottagningsstationerna finns. Den nordligaste av de två 

stationerna ligger i Kebal/Nötholmen och är en flytande anordning. Den södra ligger i Södra 

hamnen (gästhamnen) och är en fast mottagningsanläggning. 

Utanför kommunens gränser finns de närmaste anordningarna på Resö i söder och Skärhalden 

i norr. 

 

Hamnansvarig: Rolf Gulestø, mobil +47 416 40 757 
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