
 

 
   
Datum  Sida 

2017-01-10  1 (1) 
    

KULTUR OCH FRITID    

    

 

 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER för Sätofta bad- och båtplatsområde 

 
1. Sätofta bad- och båtplatsområde 
 

Sätofta bad- och båtplatsområde avgränsas av tomtgränser i norr, väster och öster. I söder är 

avgränsningen 100 meter ut i vattnet från vattenlinjen. På sommarhalvåret är detta markerat med 

bojar.  

 

Vid all trafik, såväl med bil som båt, var aktsam så att skada ej uppstår på människor, djur, bryggor 

eller båtar. 

 

Vått och torrt avfall sorteras och kastas i soptunnorna. Övrigt avfall tas med. 
 

2. Båt- och uppläggningsplats och iläggningsramp 
 

Båtplats och uppläggningsplats får nyttjas av den som skrivit avtal med Höörs kommun, kultur- och 

fritidsförvaltningen, under tid som framgår av hyresbestämmelserna och under förutsättning att 

båtägaren följer i avtalet överenskomna regler och ordningsföreskrifter.  

 

Önskas information om båtplats, läs mer på www.hoor.se – Kultur och fritid – Friluftsliv och 

rekreation – Båtplats i Ringsjön. 

 

Iläggningsramp får nyttjas av båtplatsförhyrare och dagsbesökare. 
 

3. Tänk på att 
 

av säkerhetsskäl får ingen bränslepåfyllning ske på bryggan 

 

man får inte förvara miljö- och/eller brandfarliga vätskor i området 

 

inte vidta åtgärd som hindrar eller försvårar trafiken 

 

enligt de lokala ordningsföreskrifterna får hästar och hundar ej vistas på bad- och båtplatsen under 

tiden 1 juni - 30 september. Övrig tid ska hundar vara kopplade 

 

under 1 juni - 31 augusti ska bil med trailer parkera på anvisade platser utmed Björkviksvägen. Övrig 

tid får trailer parkeras delad från bilen sidan om varandra på områdets parkering 

 

det är inte tillåtet att köra vattenskoter i Ringsjön (Skåne läns författningssamling 12FS 2007:64) 
 

4. Ansvar 
 

Båtar som befinner sig inom Sätofta bad- och båtplatsområde gör det helt på båtägarens ansvar.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att ändra i dessa ordningsföreskrifter.  
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