
                    

 
 
 
 
 

FÖRBINDELSE FÖR MEDLEM MED FARTYG VID STOCKHOLMS SKEPPSFÖRENINGS KAJ 
Denna förbindelse ersätter tidigare kajförbindelser. 

 
Som medlem i Stockholms Skeppsförening och ägare till nedanstående fartyg med kajplats inom av föreningen hyrd 
eller administrerad kajsträcka, är jag införstådd med och förbinder jag mig till följande: 
 

1. Att följa såväl Stockholms Skeppsförenings som hyresvärdens avtal, regler och policy. 

2. Att i rätt tid betala avgifter till föreningen (t ex fartygets kajplats, förbrukning av el och/eller vatten, sophämtning 
etc).  

3. Att ta hand om sopor och annat avfall på ett miljömässigt sätt. 

4. Att för fartyg med övernattningsmöjligheter ha godkänd toalettanläggning. Är fartyget utrustat med spolbar 
toalett skall denna vara ansluten till septiktank. Septiktanken ska tömmas enligt gällande regler. 

5. Att ha ett sjövärdigt framdrivningsmaskineri som tillåter att fartyget kan förflyttas på egen hand. 

6. Att underhålla mitt fartyg i normal omfattning, hålla det i gott skick och städat, samt att med högst 5 års 
mellanrum torrsätta mitt fartyg för tillsyn. 

7. Att alltid ha minst en länspump inkopplad, men minimikapacitet om 100 l/min vid erforderlig uppfordringshöjd 
samt minst 2 handbrandsläckare. 

8. Att ha förtöjningsutrustning säkerställande en vid alla tidpunkter och väderleksförhållanden säker förtöjning. 

9. Att ansluta mitt fartyg till eluttag på ett säkert sätt med erforderligt dimensionerade, isolerade och oskarvade 
kablar. 

10. Att om mitt fartyg sjunker vid föreningens kaj, snarast bärga detsamma och svara för samtliga därtill hörande 
kostnader. 

11. Att ha gällande ansvarighetsförsäkring för fartyget – täckande skada på tredje man. 

12. Att ha ett fungerande GSM-larm enligt årsmötesbeslut. 

13. Att inför större eller störande ombyggnationer, reparationer eller motorbyten inhämta styrelsens godkännande 
före arbetets påbörjande.  

14. Att informera kajansvarig om tillsynen över fartyget (helt eller delvis) överlåts på någon annan än ägaren för 
mer än 14 dagar. 

15. Att acceptera att föreningens besiktningsmän och styrelse kan besiktiga fartyget, såväl utvändigt som 
invändigt, om den så finner nödvändigt. 

16. Att inte bosätta mig (eller låta någon annan bosätta sig) på fartyget om detta ej tillåts i föreningens eller eget 
kontrakt med hyresvärd. Med bosättning menas mantalsskrivning på fartyget. 

17. Att om mitt fartyg är till försäljning, informera intresserade köpare om att kajplatsen ej självklart följer fartyget, 
utan prövas från fall till fall av föreningsstyrelsen. 

18. Att om fler delägare till fartyget finns, svarar jag för dessa såsom mig själv. 

19. Att fartyget ägs av fysisk person. 

20. Att vare sig företag eller kommersiell verksamhet på något sätt kopplas till fartyget. 
 
 
Jag har läst igenom denna förbindelse och förbinder mig att följa den. Om jag inte gör det, kan föreningens styrelse 
besluta att mitt fartyg ska flyttas samt att jag förlorar plats för mitt skepp vid dess kaj.  
Jag förbinder mig att omedelbart och utan dröjsmål förflytta mitt fartyg från föreningens område om föreningens styrelse 
så beslutar. Skulle jag ej efter anmaning flytta mitt fartyg, medger jag att föreningens styrelse verkställer förflyttningen på 
min bekostnad. Jag har då inte rätt till ersättning för eventuella skador med anledning av denna förflyttning. 
 
Mitt fartygs namn _____________________________________ Signalbokstäver ________________________ 
 
Fartygsägare ________________________________________  Personnummer ________________________ 
 
Ort och datum _____________________________________________________________________________ 
 
Fartygsägarens namnteckning ________________________________________________________________ 
 
Namnteckningen bevittnas ___________________________________________________________________ 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Stockholms Skeppsförening, Box 22021, 104 22 Stockholm Postgiro 60 49 73-8, www.skepp.org 


