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Instruktion för hamnvärdar vid Fårösunds Båtklubb sommaren 2022 (Rev: ) 

(Med reservation för eventuella ändringar som kan dyka upp) 
 
 
 
 

1. Det finns en hamnvärdstelefon med nr 0761-077350, som även skall användas för kortbetalning. 
 

2. Ta hand om våra båt- och husbils- gäster. Vara behjälplig med att anvisa plats. 
Ledig gästplats är grönmarkerad med skylt. En ritning på Sopboden visar var man lämpligen kan 
ställa husbil. 
 

3. Ta upp serviceavgiften och andra avgifter varje kväll runt kl 18. Serviceavgiften för båtar och 
husbilar är 170kr/dygn, ligger man långsides så är det dubbel avgift, 340kr/dygn, anslutning av 
el 40kr/dygn och bastun 20kr/person. 
Betalning kan ske kontant, med kort i vår kortterminal (se särskild instruktion i 
hamnvärdsväskan) eller Swish på nummer 123 396 23 47. Ange ”Kort/Swish” på kvittot som ges 
till båtgästen. Försök undvik att ta betalt med kontanter. Använd om möjligt Blip (beröringsfri 
kortbetalning) funktionen som kortläsaren har! 
 
Kvitto lämnas alltid till båtägaren. Klisterlapp med betald tid sätts upp på pulpit eller på annan 
lämplig, från bryggan, synligt ställe. Vissa båtägar vill dock inte ha någon klisterlapp på båten. Det 
är ok. Då kan etiketten med snöre användas istället. Det är möjligt att betala för flera dygn på en 
gång. 
OBS! Eventuella husbilar som vill stå i hamnen betalar samma avgifter som gästbåtar. Tyvärr 
finns ingen organiserad el för husbilar. Det sitter dock eluttag på Sjöboden som kan utnyttjas. 
Uttagen kan belastas med max 10A (2300W). 
 

4. Tillsyn över hamn och klubbhus. 
 

5. Städa toaletter och duschrum. Städmaterial finns i förrådet. Skulle något ta slut, köp mer hos 
Bungehallen på faktura. Vårt kundnummer är 1024. 
 

6. Sköta sophanteringen. 
VIKTIGT: Vi har 14-dagars tömning. Tömmning sker fredag udda vecka (24/6, 8/7, 22/7, 5/8, 
19/8, 2/9). Behållaren skall då vara utställt utan för sopboden senast kl 05:00. Om den blir full så 
komplettera med grön betalsäck som finns i städmaterielskåpet. Om de tar slut köp fler på 
Återvinningscentralen. 
Tag inte fram betalsäck förrän det verkligen behövs! 
 
Källsortering: Vi försöker källsortera, så långt det är möjligt. Uppmärkta behållare finns i 
sopboden. Se till att detta sköts. Informera båtgästerna om att vi har källsortering. Vi har dock 
ingen kompostering. 
Det är avgående hamnvärds uppgift att forsla det som källsorterats under veckan till 
återvinningscentralen. 
 

7. Toalettank får inte tömmas i våra toaletter. Hänvisa till Fårösunds Lanthamns tömningstation. 
 

8. Bastun: Ni kan hyra ut bastun till båtgästerna max 2timmar per gång. 20kr/person. Nyckel finns i 
hamnvärdsväskan. Om ni hyr ut bastun så skall ni skicka ett sms till bastuansvarig Kalle Nyberg, 
0704-835540, så han inte bokar in någon samma tid. Basturelglerna finns anslagna i bastun. 
 

Komihåg att pandemin fortfarande inte är helt över. Var försiktiga. Det finns handsprit i hamnvärdsväskan 
och i klubbrummet 
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9. Kontrollera förtöjningarna. 
 

10. Båtar från Gotland som betalar plats i annan Gotlansdhamn får ligga gratis i 7 dygn totalt under 
sommaren. 
 

11. Töm myntbössan med duschpengar som sitter i kapprummet varje kväll!!  
 

12. Inbetalning av gästplats-, dusch- och bastu- avgifterna 
De kontanter som kommit in under veckan lämnas till kassören Valter Möllerström, Backvägen 7, 
62462 Fårösund, Tel 0733-500172, som sätter in pengarna på banken. 
Vid hamnvärdsbytet skall redovisnigslistan fyllas i och lämnas till kassören tillsammans med 
pengarna. Detta för att det skall gå att bokföra på ett korrekt sätt. 
 

13. Byte mellan hamnvärdar sker lördagar kl.09:00 i klubbhuset. 
 

14. Växelkassan, mobiltelefon med kortterminal skall kvitteras av hamnvärdarna på bifogad 
kvitteringslista. 
 

15. Skriv gärna in speciella händelser i Loggboken som ligger i väskan. 
 

16. OBS! Om Du får förhinder måste Du själv ordna ersättare. Försök med någon längre ner på 
hamnvärdslistan. 

 
 
Ha en trevlig sommar önskar styrelsen!! 
 
Om ni har frågor kontakta ordförande: Erik Olsson tel:0703-630951 eller kassören: Valter Möllerström tel: 0733-500172 


