
                              Välkommen till Karlstads Segelsällskaps klubbholme Nabben!                        2020-05-01 

 
 

Nabben har kommit i Karlstads Segelsällskaps ägo via donationer från medlemmar och all skötsel av ön utförs  
helt ideellt av Nabbensektionen och klubbens övriga medlemmar, cirka 1500 timmar per år. Hjälp oss därför att 
bevara vår trevliga och natursköna ö, som är uppskattad av många, genom att ta hänsyn till övriga besökare, följa 
våra trivsel- och säkerhetsregler nedan och värna om miljön, speciellt eftersom ön är ett naturreservat! 
 

Inom området finns båtbrygga, klubbstuga (som brukar vara upplåst även för gäster när medlemmar är på ön), 
grillstuga, bastu, sovstuga, gym, mulltoa och badstrand.  
 
 

 

Nattro vid bryggan gäller från kl 22 för att inte störa de som har lagt sig för att sova. 

Bidrag till skötseln av anläggningen är frivilligt, förslagsvis 50 kr/dygn, men tas tacksamt emot 
från besökare som inte är medlemmar i KSS. Bidraget, som läggs i bössa vid landgången eller 
överförs via Swish till 12 33 44 15 73, går till underhåll av anläggningen samt inköp av leksaker. 
Ange alltid ”Nabben” om du använder Swish, samt datum och båtens namn om du vill. 

Bryggan tar av säkerhetsskäl bara emot båtar upp till 10 ton!  
Förtöjning med boj och för/akter mot bryggan. Innerst på sydsidan finns en markerad plats för 
långsides förtöjning för rörelsehindrade. Sydsidan av bryggan rekommenderas för grundgående 
båtar pga litet manöverutrymme för djupgående båtar. Gula nätkulor vid yttre bojar på 
nordsidan markerar bojförankringar. 
All förtöjning vid bryggan och svajbojar sker på eget ansvar. 

Tomgångskörning och elaggregat – här har vi en nollvision, främst av hänsyn till bryggrannar 
men även av miljöskäl i naturreservatet.  

Okynneskörning av jollar med utombordare förekommer nästan inte alls idag, vilket är mycket 
glädjande och bidrar i hög grad till trivseln. 

Dina egna sopor tar du med från ön eftersom vi inte har någon sophämtning. Tänk speciellt på 
sopor från grillstugan och bastun. 

Engångsgrillar är inte tillåtna på ön av brand-/miljöskäl. Använd inte ved i grillstugan. 

Brandsläckare, hinkar och brandfilt finns i klubbstugan, grillstugan, sovstugan och bastun. 
Hjärtstartare finns i grillstugan (från maj till september), där också en bår finns. 

Mulltoa hittar du via skyltning från grillstugan. Toapapper finns. 

Utanför bastun finns en duschhörna med sjövattendusch och uppvärmt vatten från en 
behållare på bastuaggregatet. Se till att vattenbehållaren alltid är fylld före och efter bastubad! 
Torr ved finns inne i vedskjulet bakom bastun. 

Promenadstig på 770 meter – följ vita markeringar bakom grillstugan.  

Hundar hålls alltid kopplade för att följa naturreservatsreglerna  och för att visa hänsyn till 
andra. Allt hundbajs plockas upp. 

Bibliotek och barn-/familjespel finns i klubbstugan. Skänk gärna fler böcker/spel! 

Gym i enkelt utförande finns i intendentstugan. Lås med klubbnyckeln p g a skaderisk för barn! 

Sovstugan har fjorton sängar fördelat på tre rum med våningssäng, två rum med våningssäng 
och enkelsäng. Bokning kan göras via hemsidan av medlem. Lås med klubbnyckeln! 

Nyckel till klubbstugan, sovstugan, gymmet, segeljollen och förrådet är densamma som till 
mastskjulet och klubbhuset på Kanikenäset. 

Flytväst bärs alltid på bryggan (utanför gul markering) av icke simkunniga barn. 

Leksaker finns i lådan på stranden. Hjälp barnen att lägga tillbaka dem när de lekt klart. 
Surfingbrädor och paddlar dras upp på stranden efter användning för att inte flyta bort.  
Jollar med åror/segel kan lånas. Segel till jollarna finns och läggs tillbaka bakom grillstugan. 
Roddbåtarna förtöjs innanför bryggorna med årorna uppe. Optimisterna läggs ovanpå bryggan. 
Leksaker, rutschkanor,surfingbrädor och jollar används på egen risk. 

Representation, se särskilt anslag och kontakta Nabbenordföranden. 

Om du har frågor eller synpunkter, vänligen kontakta:  
Ulf Jannerlöv,  sektionsordf            Dixie 27, Koala     070-395 67 40    
Bengt Olof Lysell, vice sektionsordf       Dixie 27, Amanita    070-611 31 75 

Vi uppskattar om du tar med dig en info-folder om Nabben som finns vid anslagstavlan!  
För information om Karlstads Segelsällskap, se www.kdss.se. 

Nabbensektionen 


