
Välkommen som medlem i Fagersta Båtklubb 

 
Semla är en vacker miljö med de små röda bodarna och båtarna vid bryggorna.  Strömsholms kanal 
flyter stilla genom Semla och kanalens första sluss (av 26 slussar) finns här. 

Kanalen började byggas 1777, då som handelsled, men är numera turistled. Slussarna vid Semla var 
de första som byggdes. Naturen runt Semla har stora värden med sällsynta fåglar och växtlighet. 

Klubben har två stycken bodar där vi förvarar verktyg, el-aggregat, borr och slipmaskin, gräsklippare, 
trimmer, röj såg, trädgårdsredskap, båtmotor mm. Dessa är till låns för medlemmar för att underlätta 
arbete på båtar, bryggor, bodar och själva området i Semla. Tänk på att återlämna allt i gott skick 
efter användandet. * För användning av vissa verktyg samt maskiner krävs behörighet och/eller 
tillstånd. All användning för privat bruk sker på egen risk. 

Förrådsansvarig ser till att det finns rätt bränsle i våra maskiner. Vid ev. fel på maskiner kontakta 
förrådsansvarig. 

Vi har även tillgång till fastigheten vid parkeringen. Där förvarar vi cyklar och kärror som ska vara 
märkta med båtplats eller bod nummer samt namn. Respektera andras kärror, behöver du låna så 
finns två kärror som tillhör klubben.  

Det finns även en klubbeka som är till för att transportera tunga och skrymmande saker. Nyckeln 
finns i verkstads boden. 

Alla bodar är låsta med ett kombinationslås där koden byts ut en gång om året.  

Vi har två obligatoriska arbetsdagar om året, en på våren och en på hösten. Då hjälps vi åt med 
underhåll av bryggor, eventuella reparationer och snyggar upp i området. Klubben bjuder på kaffe 
och smörgås och ibland korv med bröd. 

ALLA HJÄLPS ÅT att hålla rent och snyggt i området. Det är ett gemensamt ansvar vi har förr allas 
trivsel. Hundar ska vara kopplade. Var och en ansvarar för att det är klippt och snyggt runt sin egen 
bod. (även om ingen har någon privat tomt). Man ska även ta bort långt gräs då man sjösatt sin båt 
som legat på området under vintern. Styrelsen har beslutat att ta ut en avgift om 1000 kr om inte 
detta sköts. 

Om du använder dasset (södra eller norra) se till att det är rent och fräscht när du lämnar det. Om du 
föredrar att kissa i det fria lämna inte pappret i naturen. 

Eldning inom området är förbjudet utom i iordningställda grillplatser.  

Klubben har en större eldnings plats vid södra dasset. Där eldar vi på vintern och vid arbetsdagar, då 
vi har tillgång till vattenpump och eldvakter. Här går det bra att kasta eldningsbart (rivnings-)virke (ej 
impregnerat). 

Metaller, plaster, kemikalier samt annat icke brännbart eller miljöfarligt skall EJ kastas på 
eldningsplatsen eller i grillplatserna. 

 
Vid parkeringen har vi en container att slänga skräp i (observera märkningen om vad som får slängas 
där) Inget matavfall får kastas i containern!. Det är dyrt för klubben att tömma den så tag gärna med 
sopor hem och släng. 



Vill du slänga möbler eller annat skrymmande får du själv köra till avfallsstationen (eller sätt upp en 
lapp på vår anslagstavla, kanske någon annan har användning av din gamla soffa?) 

Privata bryggor måste underhållas annars rivs dom. De får även beträdas av allmänheten 
allemansrätten. 

Tänk på att förtöja din båt på ett korrekt sätt så att den inte skadar de båtar som ligger bredvid din 
båt och att den inte slår och/eller skaver mot bryggan. 

Max 5 knop är vad som gäller inom hamnområdet. Men tänk även på vågbildningen, för båtarna och 
bryggornas skull. 

Vi har en klubbstuga där vi kan umgås om vädret är ruskigt och vi är många. Klubbstugan kan bokas 
om man får gäster på en lista inne i stugan och det kostar 200kr/dag. Har man gäster som vill sova 
över så kan de göra det på övervåningen av klubbstugan. En övernattning kostar 200 kr/natt (Max 
fyra (4) personer) och betalar gör man via Swish till 1234586269. 

Läs separat bilaga ang våra Trivselregler för klubbstugan 

Om du funderar på att bygga om eller till din bod kontakta byggnadsansvarig som hjälper till att 
kontrollera ritningar som ska lämnas in och godkännas av styrelsen. Kontrakt kommer att skrivas med 
den sökande så att beviljade mått efterföljs och vi på så vis får behålla Semla så finns som det är i 
dag. 

Kom ihåg att vi medlemmar har ett samhällsansvar att bevara Semla unikt beträffande miljö samt 
byggnader! 

Vid försäljning av bod kontaktar säljaren styrelsen då styrelsen ska godkänna den nya medlemmen. 

Tänk på att bron inte är till för tung trafik. Det är motortrafik förbjuden som gäller där.  

Om du har synpunkter på något eller förslag på hur vi kan få det bättre i vår förening lägg gärna en 
lapp i förslagslådan på redskapsboden. 

 
FBK ordnar varje år två fester en i början av sommaren och en kräftskiva i augusti. Vi dukar långbord, 
äter, dansar och umgås. Gammal som ung, du avgör själv vilken kategori du tillhör. Hoppas vi ses! 

 

 
För ytterligare information, besök oss på: 

http://semla.net/ 

 

 

 

Vid ändringar sätts motsvarande uppgifter upp på anslagstavlan. Hoppas vi får ett trevligt år och syns 
vid grillen! 

 

http://semla.net/

