
Motion till Båtsällskapet Lögarängens stämma 2020

Förtydligande av ordningsregler

Vi är nyblivna medlemmar i klubben för året. I samband med en vistelse i klubbhamnen i somras så
lagade vi mat på kvällen och blev då först berömda, av en styrelsemedlem i klubben, för vår fina grill
för att någon halvtimme senare bli åtsagda, av en annan styrelsemedlem, att den fick vi inte använda
av brandskyddsskäl. Vi trodde dock att vår grill var helt ok att använda eftersom den är att likställa
(tekniskt och enligt försäljaren/MSB) med en gasolkopplad ugn – vilken är tillåten att använda. Med
anledning av detta lusläste vi hemsidan, stadgar och ordningsregler. Det verkar finnas en viss
förvirring i vad som egentligen gäller och varför.

Vi föreslår förändringar i följande ordningsregler:

1. Ta hem dina sopor.

Detta är förstås en bra uppmaning. Dock finns det ju möjlighet att lämna soppåsar i sophuset alldeles
intill klubbens anläggning. Vi har förstått att klubben inte ansvar för denna hantering, men skall det
vara tvingande ordningsregler så verkar det konstigt att inte nämna att det skulle vara tillåtet att
lämna sopor där. Med nuvarande skrivning tolkas vi det som att detta skulle vara att bryta mot
ordningsreglerna. Informationen på hemsidan matchar inte riktigt ordningsregeln heller: ”En av
dessa sopmajor finns strax utanför BSL:s område. Vi är välkomna att lägga våra sopor där om vi vill.”

4. All grillning sker på grillplatsen.

På andra ställen på bsl.nu finns det dock betydligt mjukare skrivning t.ex. ”En grillplats med skärmtak
finns iordningställd för att minska risken för bränder eftersom man inte behöver tända sin lilla grill på
gräsmattan.” och ”Elda eller grilla aldrig på berghällar. Använd iordningställda eldplatser eller egen
grill.”.

Anledningen till att vi köpte vår pushpit-monterade grill var senaste somrarnas eldningsförbud samt
att slippa trängas med andra vid grillplatser med hänsyn till COVID-19. Den skall vara ok att använda,
enligt bl.a. MSB, trots eldningsförbud. Se t.ex. https://magmagrillar.se/:

Vår grill sitter stadigt monterad på pushpit (inom båten och långt ifrån någonting brännbart) och har
en identisk regulartorkoppling, till samma gasoltub, som ugnen. Den består tekniskt av en ”plåtlåda”
med ett galler i och gasolbrännare underifrån. Vår ugn har snarlik konstruktion, med enda skillnaden
att luckan öppnas framåt istället för uppåt.

Så frågan är alltså om det är någon skillnad, ur brandskyddsskäl eller annorledes, mellan att lägga
köttbiten på ena eller andra stället? Eller är det någon skillnad att steka samma köttbit i stekpanna
med en gasollåga under. Som bekant finns det även båtar med gasolugnen placerad i doghouse –



ibland med öppningsbart tak, även om den är i ruffen i just vår båt, och då blir det ännu mer identiskt
fall.

Här är ett bildexempel på pushpit-monterad grill med gasolslang/regulator – samma konstruktion
som vi har – dock ej vår båt:

Vi vill att man förtydligar, i ordningsreglerna, att användning av vår typ av grill inte är förbjudet enligt
analogin ovan: ”Det är också logiskt, eftersom det annars skulle innebära att all form av
gasolspisanvändning ombord skulle vara tveksamt eller förbjudet...”. Och om man får använda
grilltypen vid utfärdat eldningsförbud, kan det inte gärna vara en generell brandrisk på Ridön heller.

Om det beslutas att det fortsatt skall vara förbjudet så önskar vi ett klargörande kring varför, och
beskrivning av skillnaden mot gasolspisanvändning ombord.

Hälsningar

Jonas Lindstedt med familj


