
Nya regler för hamnkranen (sten kranen). 

Det har gått en tid sedan vi hade en genomgång med dem som har behörighet att använda 

kranen. Många av dem som har krankort idag har inte kört kranen på flera år. Flera nya 

användare har bett om att få en utbildning och behörighet. Dessutom har vi köpt ett nytt 

minder och mera användarvänligt lyft ok. Kran pärmen kommer att uppdateras, bl.a. skall 

det bli lättare att kunna skriva in när man använder kranen och visa att man betalar 

lyftavgiften.   

Kranen är tänkt att användas för medlemmar som vill göra lyft själva för att utföra enklare 

service/reparationer på sin båt, eller kommer med sin båt på en trailer och vill sjösätta själva 

exempelvis någon kväll när hamnpersonalen inte har möjlighet att hjälpa till med trucken, 

mm. Lyft för bottentvätt under säsongen kan bara göras om båten kan flyttas på land till 

spolplattan. Tävlings-sektionen kommer att använda kranen för sjösättning respektive 

upptagning av tävlingsbåtar. På grund av flera olika orsaker kommer vi att begränsa 

lyftkapaciteten till 5 ton trots att kranen ursprungligen är byggd för 7 ton. Kranen skall också 

kunna användas i nödsituation om någon båt håller på att sjunka. Även om båten väger 7 ton 

så kan man låta den sjunkande båten hänga i kranen med hela undervattensdelen kvar i 

vattnet tills professionell hjälp kan ta hand om båten.  

Nya behörigheter kommer att utfärdas till dom som genomgått utbildningen, som vi planerar 

att genomföra söndagen den 8 maj mellan kl. 10.00 och 14.00. Alla ni som önskar behörighet 

måste anmäla er till denna utbildning genom email till:  

Jan Hellström janne.hellström49@gmail.com 

Torbjörn Olsson tobbeormo@icloud.com 

Alla tidigare utfärdade krankort kommer att bli ogiltiga. Kranbehörigheten är personlig och 

endast för KMS medlemmar och gäller tills vidare men villkorat till att man använder kranen 

minst en gång per år. Detta kommer att kontrolleras i kran pärmen där man skriver in sitt lyft 

och visar att man har betalt för lyftet. En årsavgift på 200 kr kommer att tas ut av alla som har 

behörighet.  Lyftavgifterna betalas enligt gällande taxa (prislista). 

Alla andra detaljer kommer man att gå igenom i samband med utbildningen. 

Hälsningar 

Styrelsen 

mailto:janne.hellström49@gmail.com

