
 

 

Tidsbeställning för sjösättning 

Tid bokas via hemsidan eller via telefon på onsdagar mellan kl.8,00-1200 

tel. 031 966634. 

All annan bokning av tid är ej möjlig. 

Ditt avtal om vinterplats på land förlängs med automatik till nästkommande säsong om det ej sägs upp 

skriftligen via mail eller brev. 

Byter du båt måste det anmälas senast 30/6 för att ny plats skall kunna erbjudas 

 

Sjösättning: 

Var på plats i god tid före sjösättningstiden samt kontakta föraren av sjösättningsvagnen att ni är klar 

minimum 15 min. före er tid. Så snart båten flyter är det du som har ansvaret för din båt ett par extra 

händer vid dåligt väder är bra. Föraren av vagnen kan inte bistå med förtöjning 

Står bilar i körbanan för sjösättningsvagnen vänligen be ägarna flytta dessa för smidigare sjösättning 

annars kanske sjösättningen blir försenad. 
Tag bort kättingarna från alla stöttorna se till att det är rent under båtar så att vagnen kommer fram, om ni 

har extra stöttor mitt på båten tag bort dem innan det är dags för er sjösättning, vagnen kommer inte förbi 

dessa.  

Värt att notera kan vara grannbåtens kapell, subliften behöver ca 20 cm utrymme på varje sida om båten, 

kontakta hamnen i god tid före sjösättning så detta kan åtgärdas. 
Häng inte ut fendrarna utan lägg dem klara på däcket, de är i vägen samt att det kan bli skador på båten då 

armarna till vagnen lätt fastnar i dessa. 
Skall du måla fläckarna kan du göra det innan då det går att flytta en stötta i taget, var försiktig med de 

aktra paret viktigt är att stöttorna kommer tillbaka på samma plats de var på, annars kan vi inte lyfta båten 

på rätt ställe vid sjösättningen. 

Skall du fläcka/måla vid sjösättningen ges tillfälle för det så snart båten hänger i vagnen se till att även 

detta är förberett innan, använd gärna en rulle då det oftast är smidigast och sölar minst. 
Se till att du får ett sling märke om ni inte redan har ett på bb sida som underlättar vid upptagning av er 

båt till hösten. 

Städa din uppställningsplats samma dag du sjösätter. 

Ställ stöttorna i för avsedd plats vid hamnplanen vid sjösättningsplatsen. 

Skruvarna skall läggas i de blå boxarna vilka inte skall fyllas över kanten, önskvärt vore om skruven är 

hopskruvad max. 

För att underlätta finns en kärra för transport av materialet till utlåning. 

 

 



 

                                                       Sjösättning med kranbil 

Vid sjösättning (utanför hamnens verksamhet) av båt inom Öckerös hamns område med en extern kranbil 

eller liknande utgår en avgift på 100 kronor/tillfälle. Är det en segelbåt och mastkranen används kostar det 

också 100 kr/tillfälle. detta skall betalas av båtägaren före lyft, avgiften betalas i samband med 

sjösättningen, betalning kan göras antingen med swish 123 159 08 92 eller i biljettautomaten. Sjösättning 

utan lyfttillstånd debiteras med 1 000 kr till kranbil och båtägare. 

Vid sjösättning får inte transportvägar till och ifrån företagen i området blockeras utan sjösättning kan 

endast ske i mån om möjlighet. 

 

                                                                     Trailer ramp 

 

Vid sjösättning av trailerbåt utgår en avgift på 100 kr per tillfälle eller dag för alla båtar, 

även de som hyr båtplats av Öckerö Hamn. 

Avgiften betalas i samband med användande av sjösättningsrampen,  Betalning kan göras antingen med 

swish 123 159 08 92 eller i biljettautomaten, anvisningar finns vid rampen. Man kan också köpa ett 

rampabonnemang gällande en säsong vid frekvent användning.  

Vid utebliven betalning utgår en kraftigt höjd avgift med 500 kr som debiteras båtägaren. 

Mvh 

Öckerö Hamn 


