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ORDNINGSREGLER FÖR GKSSHAMNEN I LÅNGEDRAG 2021  
 
För hamnen i Långedrag gäller följande ordningsregler som komplement till GKSS Hamnordning 
 
1. Max 3 knop gäller inom hela hamnområdet. 
 
2. Ankring är förbjuden inom hela hamnområdet 
 
3. Tystnad gäller vid bryggor och kajer mellan från Kl. 2300–0700. 
 
4. Cykel, Inlines, Skateboard eller motsvarande får ej användas på bryggor eller piren. 
 
5. Badning och fiske i hamnen eller i anslutning till hamnen är inte tillåtet utan särskilt tillstånd.  
 
6. Hushållssopor skall lämnas i containern i GKSS miljöstation och ej i inom hamnområdet 

uppsatta papperskorgar. Miljöfarligt avfall, spillolja, batterier m.m. skall lämnas på anvisad 
plats i GKSS miljöstation. 
 

7. Grillning får endast ske inom hamnområdet särskilt anvisad grillplats. 
 

8. Tomgångskörning max 3 minuter gäller för hela hamnområdet.  
 

9. Direktutspolande toaletter får ej användas inom hamnområdet. Tömningsstation för tömning 
av septiktankar finns vid servicebryggan 
 

10. Färskvatten på bryggor och kajer är endast avsett för påfyllning av båtarnas färskvattentankar. 
 

11. Avgift för el ingår i hamnavgiften under sommarperioden. Endast en anslutning per båt får 
göras till eluttagen på bryggorna. 
 
• Kablar, kontaktdon och apparater skall vara jordade, utan skarvar och i fullgott skick samt 

godkända för utomhusbruk 
• Eluttag på land och bryggor får endast användas för handverktyg och batteriladdning. 

Anslutning av elektrisk värmekälla är inte tillåtet 
• Inkoppling av utrustning som kräver högre effektuttag än vad eluttaget är avsett för får inte 

ske  
 

12. Det är inte tillåtet att slipa, blästra och måla som påverkar omgivningen. Det är endast tillåtet 
att använda miljögodkända material.  
 
Förvaring av eldfarlig olja, gasol eller andra explosiva eller brandfarliga ämnen skall förvaras i 
godkända utrymmen och kärl. Ring 112 vid skada. 
 

13. Gästande båtar är välkomna att förtöja vid ”grönskyltade” bryggplatser. Förtöjning längre tid 
kräver överenskommelse med hamnkontor. 
 

14. Hamnavgift betalas i betalautomaten vid klubbhuset eller i Gomarina app vid ankomst. Om 
betalning ej skett gäller dubbel hamnavgift. 
 

15. Tillgång till toalett, omklädningsrum och miljöstation sker med medlemskort eller kod på 
biljetten för hamnavgiften. 
 

16. Anvisningarna från hamnkontor skall följas 
  


