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I denna skrift vill vi beskriva Brustholmarna, våra öar i skärgården. Vi vill 

förmedla till dig som medlem eller blivande medlem hur vi vill verka för att 

hålla platsen välvårdad och hur vi vill verka för social trivsel och gott 

sjömanskap. 

Göteborg i augusti 2019 

Styrelsen för GMS 
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Livet på Brustholmarna  
 

1. Brustholmarna 

Öarna i Göteborgs södra skärgård är sedan mer än 100 år sommarviste för Göteborgs 

Motorbåtsällskap, där medlemmar kan rekreera sig under sommarhalvåret. Under båtfärden 

ut hinner stressen blåsa bort, och i hamnen finner man lugnet! På bryggan möter välkända 

ansikten som ger en hand när man lägger till. 

Väl i land umgås man på bryggan, i stugan eller, om man så vill, i båten. Förutom båtintresset 

har den sociala samvaron stor betydelse för medlemmarna i GMS. Gamla och nya 

medlemmar i alla åldrar samlas för samvaro under veckans alla dagar. Vi arbetar också med 

olika saker som behöver åtgärdas efter den långa vintern, såsom städning och reparationer, 

men också med löpande underhåll under hela säsongen. 

2. Allemansrätten 

På Brustholmarna råder allemansrätten, precis som i skog och mark. Allemansrätten gäller 

både på land och vatten och den ger alla en stor frihet att besöka och utforska naturen. Det 

betyder att allmänheten får lägga till och besöka ön. 

 

Den svenska allemansrätten är en gammal sedvanerätt med anor från medeltiden, och som i 
modern tid upphöjts till lag. Den går ut på att alla i Sverige, under ansvar och vissa 
förutsättningar har tillgång till vår svenska natur. Med allemansrätt följer också något man 
kan kalla ”allemans skyldighet”. Man ska visa respekt, ta hänsyn och vara aktsam så man ej 
skadar naturen eller stör djurlivet. 

Allemansrätten innebär att för oss okända gäster som kommer till våra holmar får lov att 
förtöja sin båt tillfälligt och gå iland, förutsatt att markägaren – i detta fall GMS medlemmar 
- inte hindras. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra. Det är viktigt att vi som har 
förmånen att äga en ö tillsammans, inser att det inte går att jämföra med vad som gäller för 
en villatomt hemma eller en privat brygga vid ett hus i skärgården. Med markägande följer 
en allemansrätt med i köpet - en allemansrätt som man inte kan åsidosätta genom skyltar 
eller genom att köra bort besökare. I allemansrätten talas det om hemfridzon. Denna kan vi 
ej åberopa då detta gäller bostads/fritidshus och i så fall inom ett visst avstånd från huset. 
Vår anläggning ligger dessutom inom strandskyddsområde.  

Den dom som Hovrätten avkunnade där vår anläggning lagligförklarades säger att 
allmänheten ej får nekas tillträde och att vi inte får ha avhållande eller privatiserande 
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anordningar som ex skyltar. Samtidigt säger Hovrätten att vi kan ta ut en avgift av den som 
besöker ön. Vi kan informera om att det är en privat förening som äger öarna och att man 
får besöka öarna enligt de premisser som gäller i allemansrätten, dvs något dygn. 

Hamnavgiften, som fastställs av höstmötet, medger att nyttja brygga, el och dass, men inte 
klubbstuga, grill eller bastu. Avgiften swishas till kassören. 

3. Klubbstugan 

Klubbstugan, som är blickfånget på ön från alla väderstreck, är till för allas trevnad. Alla är 
välkomna att använda stugans kök och rum i den omfattning man önskar. Du kan använda 
kyl och frys för att lägga in det nödvändigaste, som du inte kan härbärgera ombord. Märk 
dina matvaror väl för att undvika att någon tar din mat eller dryck av misstag. 

Som medlem kan du hyra stugan privat, eller ta med sällskap från andra föreningar och 
företag. Hyran är i dagsläget 500 kronor per dag om du hyr som privatperson. Hyr du stugan 
för jobbets räkning är hyran i stället 1 500 kronor per dag. Uthyrning sker dock inte 
fredagskvällar, lördagar, söndagar och helgdagar under båtsäsongen maj till och med 
september. Klubbmästarens medgivande krävs vid varje enskilt tillfälle. Då stugan är uthyrd 
har övriga medlemmar givetvis tillträde för att skriva in sig samt att nyttja kyl och frys i 
köket. 

4. Loggboken 

Det tillhör traditionerna på Brustholmarna att vi vid ankomst skriver in oss i Sällskapets 
loggbok uppe i klubbstugan. Vi skriver även in oss varje morgon om vi legat över natten vid 
holmarna. Lägger du till på Brustholmarna vid vindstyrkor över 12 m/s använder du röd 
penna vid inskrivning. Det tillhör även traditionen att det endast är båtchefen som skriver in 
sig. Besättning och gäster noteras på markerad plats även om de kommer i egen båt. Passa 
gärna på att också göra noteringar i vår Naturdagbok. 
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5. Förtöjning 

För att skona vår anläggning med bryggor o pollare ska båtar förtöjas med ryckdämdande 

förtöjningar. Om du förtöjer med fasta öglor vid akterpollarna sticker du upp din ögla genom 

den som redan ligger på pålen. Då kan alla komma loss enkelt.  

Ingen medlem har rätt att kräva tillträde till någon speciell tilläggsplats, men vissa 

tilläggsplatser är lämpade för speciella båtar. Så är till exempel Hamboldts brygga, samt 

flytbryggan lämplig för låga båtar. Ångbåtsbryggans yttersta del och de flesta platserna på 

Västra Bryggan för breda och djupgående båtar. Trollbryggans platser där man förtöjer 

långsides, lämpar sig väl för medlemmar som av olika skäl har svårt att komma iland och 

ombord. Välj inte bredare och längre förtöjningsplats än nödvändigt. När du förtöjer längs 

med Trollbryggan ska du se till att det ha minsta möjliga lucka till nästa båt, då får fler plats 

längs bryggan. 

 

Det är inte tillåtet att köra båtmotorerna på tomgång när du ligger förtöjd i hamnen, varken 
för laddning eller varmkörning. Om någon båt måste använda hjälpmaskin/generator får 
detta endast göras i sådan omfattning att det inte stör övriga. Lämpligen förtöjs denna typ 
av båtar ytterst på Västra bryggan eller på ångbåtsbryggan. 

När behov finns är hamnkapten behjälplig med att anvisa platser, så att vi alla får en lämplig 
plats. Övriga i styrelsen hjälper till med detta vid de tillfällen hamnkaptenen ej finns på ön. 
Hamnkaptenens anvisningar skall följas. 

Det är inte tillåtet att mer eller mindre fast förtöja sin båt vid Brustholmarna för längre eller 
kortare tid eller att lämna den i hamnen utan uppsikt annat än för normala kortare utflykter. 
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6. Eluttagen på bryggorna 

Du måste vara medveten om att 230 volt växelström i marin miljö kan vara förenad med 
livsfara vid fel användning. Ansvaret vilar på dig och din besättning. 

Vi har sedan ett par år nya stolpar för belysning och eluttag på bryggorna. Uttagen är 
utrustade med jordfelsbrytare. Samtliga båtar som använder uttagen bör också vara 
utrustade med en jordfelsbrytare. Kapaciteten på elen på bryggan är begränsad, och uttagen 
är i första hand avsedda för laddning. Anslutning av stora förbrukare typ värmare, 
vattenkokare, hårtorkar mm gör ibland att säkringarna kan lösa ut. Anläggningen är inte 
dimensionerad för anslutning av storförbrukare. Varje uttag är säkrat 10A i stolpen, men alla 
kan ej ta ut så mycket då 3 stolpar gemensamt delar på 16A per fas. Om detta överskrids 
löser säkringen till gruppen stolpar ut som sitter i elskåpet på Trollbryggan resp. i köket för 
ångbåtsbrygga/flytbrygga. Nyckel till skåpet på trollbryggan finns i köket. Även de gamla 
elnycklarna passar till skåpet. 

Belysningen i stolparna styrs av en ljussensor, den tänds vid skymning och släcks vid gryning. 
Det finns en brytare på elskåpet på trollbryggan där detta kan stängas av. Sista båt som 
lämnar ön bryter denna och den som kommer slår på om man vill ha belysningen igång 
under kväll/natt. 

Undvik skarvade kablar på bryggorna. Eventuella skarvar måste skyddas mot fukt. Kabel och 
skarvdon ska vara godkända för utomhusbruk. 

 

 

7. Om olyckan är framme 

Hjärtstartare, förbandslåda och brandsläckare finns på väggen innanför entrédörren till 
stugan. Brandsläckare i skåp finns på Trollbryggan. På alla bryggor och vid bastun hänger 
livbojar. 
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8. GMS-båtarna 

GMS har en eka med motor samt två havskajaker. Ekan är av typ Ryds 425 med en 9,9hk 
motor. Denna båt är avsedd för alla vuxna medlemmar, att användas för fisketurer, att åka 
till grannöar på utflykt eller att handla mm. under ett par tre timmar. Båten kan inte 
förbokas, vi samsas och talar med varandra så att användandet fungerar smidigt. Vid 
arbetshelger används båten ofta till transporter. 

 

Vid användande av båten görs notering i loggboken i stugan, bensinpengar läggs i kassan alt. 
swishas till kassören. Se till att det alltid finns bensin till båten, minst halv tank då du lämnar 
den. Om så behövs kan du köpa bensin (95 oktan, 1% olja) och använd pengar från kassan 
där du lägger kvittot samt noterar i loggen. Båten är avsedd för max 4 vuxna. Självklart 
använder alla flytväst och går endast ut när vädret är lämpligt. Efter båtturen ska båten 
förtöjas väl och låsas fast, och bensindunken ska bäras upp i boden. 

Vi har även två havskajaker som kan vara trevliga att paddla omkring i. Flytvästar för utlåning 
finns i stugan. 

9. Egna småbåtar 

Det är tillåtet att mera varaktigt låta sin dinge ligga förtöjd på Brustholmarna och då på 
sydsidan om Sagabryggan. Sådan förtöjning får dock inte hindra förtöjning av våra vanliga 
båtar och skall vara utförd enligt gott sjömanskap. GMS tar inget ansvar för båtar som 
förkommer eller kommer till skada, men vaksamma medlemmar hjälper allt som oftast till 
med ösning och tittar till förtöjningarna. Längst in i viken på en sten finns en ring man kan 
låsa fast i. 

10. Boulebanan 

Vi har en fantastisk boulebana på den mellersta ön. Om ni inte har egna klot, finns ett set att 
låna i farstun i stugan. Var försiktiga när ni spelar i ostlig riktning. Klot som går över kanten 
rullar snabbt ner i havet och försvinner för gott. Detta är en del av spänningen i att spela 
boule på Brustholmarna. 
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11. Hundar 

Vi måste visa respekt för de personer som kan ha allergier eller som är rädda för hundar! 
Hunden ska därför hållas under kontroll av sina ägare när den är utanför egna båten. Det är 
respektive hundägares ansvar att hundarna inte stör, varken andra medlemmar eller det 
vilda djurlivet på holmarna. Självklart plockar du upp spillningen efter din hund på 
Brustholmarna, likaväl som på alla andra platser! Påsar med spillning får inte läggas i 
komposten, än mindre sänkas i hamnen. 

12. Grillning 

Visst är det underbart gott med ett grillat köttstycke, men grillning innebär också vissa faror. 
Sällskapets brandförsäkring gäller inte för brand orsakad av glöd från grillning. Kolgrillar 
använder vi ej på bryggor eller i dess närhet. Vi har fina gasolgrillar på Trollbryggan som är 
till för oss alla. Tänk på att när Brandförsvaret utfärdat eldningsförbud kan det även gälla 
grillning i kolgrill, eller t o m i gasolgrill! 

Gemensamt hjälps vi åt med att se till så det alltid finns gasol genom att den som har 
möjlighet tar med sig tom flaska till land och byter den. Det skall alltid finnas minst en fylld 
reservflaska fastlåst i berget bakom boden (nyckel i köket). Vi har för närvarande fyra flaskor. 
Nyckel till gasolflaskorna vid grillarna på bryggan är samma som till boden och hänger i 
köket. När den sista flaskan börjar användas måste någon ta de två/tre andra och byta dessa 
hos Gas & Gasol Mästarna (GGM) på August Barks gata 7, i Västra Frölunda, telefon 031-45 
50 45. Mer information om öppettider finns i stugan. När du byter gasolflaskan så uppger du 
att det är till GMS, och legitimerar dig. Gasolmästarna fakturerar då vår kassör. Grillavgiften 
ingår i båtavgiften och i den avgift som medlems gästbåt betalar. 

13. Toan 

Vi har en naturlig toalett på Brustholmarna. Denna bygger på att det ska ske en naturlig 
nedbrytning av avfallet med stor hjälp av tillförda kompostmaskar. Dessa maskar kräver en 
miljö som är fuktig och helt fri från annat än vad som har passerat kroppen. Toapapper får 
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naturligtvis finnas i avfallet. Om du äter antibiotika får toaletten absolut ej användas då det 
slår ut förmultningsprocessen. 

 

Under högsäsong bör det tillsättas uppluckringsmaterial i form av kutterspån eller täckbark. 
Det står en spann med detta inne på toan (för påfyllning av spannen finns mer spån/bark i 
verktygsboden). Strö ut lite efter varje besök. Om ytlagret verkar torrt, häll i en skopa vatten 
eller två från tunnan utanför. Saltvatten får ej användas. Vårt brunnsvatten passar alldeles 
utmärkt om det är tomt i tunnan. 

 

14. Bastun 

 

 

Få saker är väl så stärkande och sköna som ett bad i Sällskapets vackert belägna bastu med 
den fantastiska utsikten! Nyckel till bastun är numera densamma som till stugan, dessutom 
finns en bastunyckel i köket. Alla bastubad ska noteras i bastuloggen som finns i förrummet 
till bastun. Tänk på att bastuaggregatet drar mycket ström. För medlemmar ingår 
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säsongsavgiften för bastun i båtavgiften men dina gäster som nyttjar bastun betalar 20 
kr/tillfälle, vilka swishas till kassören.  

Bastuaggregatet tål inte saltvatten! Det finns sötvatten i en tunna vid ena knuten. Använd 
detta eller ta med sötvatten från båten om du vill kasta vatten på aggregatet. Lämna bastun i 
samma fina skick som du själv önskar finna den! Glöm inte att låsa den efter avslutat bad. 

15. Gäster 

Det är viktigt för GMS att vi har ett tillflöde av nya medlemmar och som medlem kan du 
bjuda in en gästbåt, något dygn eller två under ett par tillfällen per säsong. När vänner till 
medlemmar kommer ut till vår fantastiska ö som gäster, är det en fin introduktion för ett 
eventuellt framtida medlemskap. Även om vi inte kan ta in många nya medlemsbåtar varje 
år, önskar vi att de som vill bli medlemmar anmäler sitt intresse. 

Om gästerna kommer i egen båt bör du undvika tidpunkter då du har skäl att tro att det är 
många medlemsbåtar på holmarna, exempelvis vid säsongsinvigningen, skaldjursfesten och 
dylika tillfällen. Givetvis skall du själv som värd finnas på Brustholmarna när dina gäster är 
där. Gästande båtar måste vara införstådda med att de får lämna plats för medlemmar om 
det är fullt vid bryggorna. Planera för detta genom att låta gästen ligga utanför din egen båt 
om du själv ligger förtöjd längs med bryggan. Även gästande båtar betalar hamnavgift som 
swishas till kassören. 

16. Flaggning 

GMS-Vimpeln är vårt medlemskort och skall enligt Sällskapets traditionella regler vara hissad 
på båten vid besök på Brustholmarna. På båtarna har vi även svenska flaggan hissad på 
flaggspelet i aktern. För denna svenska flagga, liksom för flaggorna på stängerna i land på 
klubbholmarna, tillämpar vi GMS flaggreglemente, vilket betyder att vi, under 
sommarhalvåret, hissar flaggorna klockan 08:00 och halar dem vid solens nedgång, dock 
senast klockan 21:00. 

Stora flaggstången har under sommaren en vimpel hissad dygnet runt. Vid allmän flaggdag, 
helger, bemärkelsedagar eller eljest när livet leker är det dock trevligare med flagga, och 
man väljer då flaggstorlek efter vindstyrka. Vemhelst som känner för det får hissa flaggan, 
och ansvarar då också för att denna blir halad i rätt tid, eller innan alla medlemmar lämnar 
ön. 
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På flaggstängerna vid ångbåtsbryggan och Västra bryggan kan GMS-vimpel och 1,5 meters 
vimpel sättas. Den senare sitter uppe dygnet runt men tas ner då sista båt lämnar ön. GMS-
vimpeln bör inte sättas vid kuling, och skall halas vid denna vindstyrka. 

17. Donationer 

GMS är i första hand beroende av de löpande avgifter medlemmarna betalar. Men dessa 
räcker endast till löpande utgifter och del av långsiktigt underhåll av anläggningen. Mycket 
av det vi lärt oss uppskatta på holmarna har dock tillkommit genom välvilliga donationer från 
medlemmar och olika företag. 

Några exempel är bryggorna på Norra holmen, soldäcket innanför Trollbryggan, Hamboldts 
brygga, bastuaggregatet, hjärtstartern i stugan, ekan och kanoterna. Om du vill stödja 
Sällskapet med en donation, mottages denna med stor tacksamhet. Om det är ett speciellt 
föremål du vill donera – diskutera detta med styrelsen innan. 

18. Djurlivet på ön 

Brustholmarna hade ett mycket rikt fågelliv med häckande svanar och sjöfågel av allehanda 
slag innan minkarna, som ju egentligen inte tillhör den svenska faunan, kom hit. Då minkarna 
saknar naturliga fiender och dessutom är skickliga jägare, både på land och under vatten, 
förökar de sig snabbt. Detta har fört med sig att få om ens några fågelungar numera kläcks 
på Brustholmarna, och att de som väl kläcks blir lätta byten för minkarna.  

GMS har kontakt med jakträttsinnehavare i södra skärgården, som hjälper oss med att verka 
för att minkstammen hålls så liten som det är möjligt. Om du får besök av en mink ombord - 
vilket har hänt - slå inte efter den med handen. Den drar sig inte för att hugga efter en 
människa i trängda lägen! Vi har en grind på bryggan mellan öarna som normalt ska vara 
stängd så att medlemmars hundar ej stör djurlivet på mellersta ön. 
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19. Märken mm 

Sällskapets standert (GMS Vimpel), mössmärke, blazermärke, medlemsmärke (medlemsnål) 
och, keps säljs av styrelsemedlemmarna. Kostnaden för respektive märke, keps och vimpel 
finns anslagen i klubbstugans tambur. Gynna Sällskapet genom att köpa och använda dessa 
trevliga märken. 

20. Ängen/Eldning/Sopor 

Vi eldar inte på ängen. Den ska vara en naturskön plats fri från kolrester och skräp från eldar. 
Det vi eventuellt eldar är naturmaterial från ön, som vi eldar i tunnan som står intill berget. 
Avfall från våra båtar tas alltid med iland från ön. Grundregeln är att vi alltid tar med oss 
skräp, avfall och alla sopor in i land för omhändertagande på rätt sätt. Även avfall från 
gemensamma aktiviteter tas i land. Matavfall lägger vi i komposten. Alla önskar en fin 
naturupplevelse på våra öar och vi ska tillsammans hjälpas åt att vårda vår sköra natur. 

 

 

 

 


