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Säkerhetsplan för Aspö Båtklubb
Mål
Verksamheten inom Aspö Båtklubb ska i skälig omfattning vidta åtgärder i förebyggande
syfte i enlighet med beskrivning i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kapitlet § 2.
Skyltning finns på anslagstavla om vad som gäller samt var utrustning finns placerad om
hjälpmedel behövs vid olycka.

Övergripande syfte och bakgrund
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor som innebär fara för liv anges i 2 kapitlet § 2 att
nyttjanderättshavaren av en iordningställd anläggning skall säkerställa att det finns utrustning
i skälig omfattning för att förebygga och begränsa skador.
Aspö Båtklubbs anläggningar (Lökanabben & Djupvik) räknas inte in under det som i lagen
är beskrivet som en fritidsbåtshamn eller gästhamn. Anläggningen tillhör gruppen som lagen
definierar som uthamn/klubbhamn som har karaktären av enkla förtöjningsplatser.
Anläggningen används under eget ansvar av tillfälliga besökare, såväl medlemmar som
gästande båtar.

Säkerhetsplanens omfattning
Aspö Båtklubbs säkerhetsplan omfattar sex delar och utgör grunden för vårt säkerhetsarbete :
Roller & Ansvar, El & Personsäkerhet, Livräddning, Brandsäkerhet, Sjösäkerhet och
Nyttjande & Övriga Skyldigheter

Roller & Ansvar
Aspö Båtklubbs styrelse är direkt inblandad i säkerhetsarbetet genom att årligen genomföra
genomgång av såväl anläggningen som gällande dokument. Minst en gång om året ska
båtklubbens styrelse under särskild punkt vid ett styrelsemöte diskutera säkerheten på
anläggningen. Dessförinnan ska en inspektion gjorts i enlighet med SBU:s checklista
”Egenkontroll” och avse Säkerhets- och Miljöplan.
Medlemmarna har till uppgift att hjälpa till att informera besökare om säkerheten inom Aspö
Båtklubbs arrendeområden. Ytterst vilar dock ansvaret på varje besökare på anläggningen att
se till att verka för sin egen säkerhet.
Miljö- och Säkerhetsansvarig inom ABK:s styrelse är Ingvar Eliasson.

El & Personsäkerhet:
Inom hamnområdena gäller Allmänna Ordningsstadgan och Karlskrona kommuns
Hamnförordning, Aspö Båtklubbs ordningsregler och policy. Dessa finns på klubbens
hemsida och i hamnvärdspärmen i hamnkontoret, klubbhuset samt uppsatta på klubbens
anslagstavla.
Samtliga eluttag är installerade enligt norm. Varje eluttag skyddas av jordfelsbrytare.
Översyn av anläggningen görs varje år. Elskåpen ska vara låsta då dessa ej brukas.
Elkabel får inte lämnas ansluten till obemannad båt utan tillräcklig tillsyn och endast
inkopplad under kortare tid. Undantag för laddning av batterier med batteriladdare.
Aspö Båtklubbs ansvar för el övergår till brukaren efter eluttaget.
”Första hjälpen” utrustning finns under säsong tillgänglig i ett skåp på klubbhuset.
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Hjärtstartare finns, tillsammans med övrig ”första hjälpen” i räddningstjänstens fordon på ön,
Nås via 112. Ett antal av klubbens medlemmar har genomgått utbildning i HLR.
Aktuella telefonnummer samt hamnens adress och koordinater, finns angivet vid ”Första
hjälpen”- skåpet, samt på anslagstavla.
Hamnvärd/hamnvakt iklädd ”gul väst”, finns dagligen på plats viss tid under högsäsong.
Den provisoriska landningsplatsen – gräsytan söder om klubbhuset- ska vara fri från lösa
föremål (typ kubbspel, utemöbler mm) och inga fasta anläggningar får placeras inom området.

Livräddning:
Livbojar med lina finns utplacerade på varje brygga.
Räddningsstege, försedd med gul reflex, finns på utmärkta platser vid varje brygga.
Räddningshake finns på kajen, nocken och piren.

Brandsäkerhet:
Brandsläckare finns vid förrådet. Vattenposter finns vid verkstaden/förrådet, kajen,
slipen/rampen och på piren vid 8 olika platser.
Grillförbud gäller på bryggor och båtar.
Tre stycken fasta grillplatser finns i anslutning till klubbhuset i Lökanabben för grillning i
land och i övrigt gäller grillförbud.

Sjösäkerhet:
Hamnen finns utmärkt på sjökort och vid inloppet gäller fartbegränsning, 5 knop. I hamnen
finns inga hinder, såsom grund. Gästhamnens djup varierar mellan c:a 1,5 - 2,5 meter vid
normalvattenstånd.
Gästhamnen är tydligt utmärkt med gästhamnskyltar.
Tillfälligt lediga platser skyltas med grön skylt, utställd på bryggan.

Nyttjande & Övriga Skyldigheter
Nyttjande av Slipen
Sker efter anmälan till slipansvarig eller ledamot i styrelsen. Särskilt avtal ska upprättas innan
användning – ”Avtal om nyttjande av slipen” – innehåller också handhavande och miljökrav,
se bilaga 1.
Nyttjande av Mastkran
Nyttjas av medlemmar som själva genomför funktionskontroll innan nyttjandet och
mastkranen få ej användas och belastas för tyngder över 100 kg.
Övrigt
Båtägare och båt som förvaras i arrenderade hamnar (Lökanabben och Djupvik) är skyldiga
att hålla båten försäkrad. Detta gäller också den egendom som förvaras i övrigt inom
arrendeområdet. Båtägare och medlem i Aspö båtklubb ska inneha nyttjanderättsavtal för sin
båtplats.
Arrenderade byggnader som finns inom arrendeområdet ska av respektive ägare (arrendator)
hållas i säkert och gott skick samt vara försäkrade. Byggnaderna får endast användas för
avsett ändamål.
Säkerhetsplanen antagen av styrelsen 2017-07-03.

