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Allmänt
1. Förtöjningsplats vid brygga, kaj eller motsvarande upplåtes för en säsong i taget mot
avgift som fastställs av klubben.
2. Vinteruppläggningsplats på land upplåtes för en säsong i taget mot avgift som
fastställs av klubben.
3. Den som en säsong förhyrt båtplats och/eller vinteruppläggningsplats har företräde till
att hyra båtplats och/eller vinteruppläggningsplats nästkommande säsong. Hyrd och
betalad båtplats/vinteruppläggningsplats som ej utnyttjas under säsong kan komma att
hyras ut i 2:a hand. Hyresman i 2:a hand ska meddela hamnkapten önskemål att hyra
plats för kommande säsong. Hyresman i 2:a hand har dock ej företräde nästkommande
säsong framför hyresman i 1:a hand.
4. Förhyrd båtplats eller vinteruppläggningsplats får inte av hyresmannen överlåtas till
någon annan. Hyresman i 1:a hand ska i god tid före sjösättning varje år meddela
hamnkapten om platsen inte kommer att utnyttjas.
5. Avgift betalas i förskott och återbetalas inte om hyrestiden förkortas.
6. Båtklubben fritages från ansvar av vad slag det vara må, för såväl båtar förtöjda i
hamnen eller upplagda på land som för deras sjösättning eller torrsättning liksom från
ansvar för annan egendom som tillhör båtägaren.
7. Finns fler ägare till en och samma båt är de solidariskt ansvariga för att
ordningsföreskrifterna följs.
8. Båtägaren skall hålla båt erforderligt försäkrad.
9. Den som hyr båtplats skall i övrigt följa anvisningar från styrelsen eller hamnfogden i
frågor som rör båtplatsområdet
10. Båt som av styrelsen bedöms som icke sjöduglig ska efter skriftlig anmodan, och
genom ägarens egen försorg bortforslas. Bortforsling ska ske senast tre månader efter
sådan anmodan.
Båtplatser
1. Nyttjanderätten för båtplats är 15mars till 31 oktober.
2. Den som förhyrt båtplats vilken ej är försedd med förtöjningspålar/y-bommar skall på
egen bekostnad anskaffa och utlägga boj för båtens förtöjning. Boj utlägges enligt
styrelsens eller hamnfogdens anvisningar.
3. Båtägare skall:
- vid trafik inom hamnområdet iakttaga varsamhet och nedbringa farten så att skada ej
uppstår,
- iaktta snygghet och ordning inom hamnen,
- tillse att, där så är lämpligt med hänsyn till båtens storlek, båten är försedd med

minst två fendrar på vardera sidan för att förhindra skador på intilliggande båtar,
- förtöja båt med ändamålsenligt förtöjningsgods och på ett betryggande sätt samt i
övrigt så att intrång på intilliggande båtars område ej sker eller att hinder för
förbipasserande båttrafik ej uppstår,
- vårda och aktsamt begagna båtklubbens anläggning och utrustning,
- ersätta sådan skada som han själv eller annan som med hans tillåtelse sysslat med
båten orsakat.

Vinteruppläggning
1. Vinteruppläggningsplats får utnyttjas under tiden 15 september till 15 juni. Båtägare
som önskar utnyttja vinteruppläggningsplatsen övrig tid av året ska inhämta styrelsens
tillstånd. Vid beviljat tillstånd tillkommer särskild avgift som fastställs av
klubben.(sommaruppläggning)
2. Båt får vinteruppläggas endast på därför avsett område på land.
3. Båtägare skall:
- själv eller tillsammans med andra båtägare i klubben ombesörja torrsättning och
sjösättning av sin båt samt transportera den till och från vinteruppläggningsplats,
- iaktta snygghet och ordning på vinteruppläggningsplatsen,
- å synlig plats på/vid upplagd båt anbringa uppgift om ägarens namn ,
- rätta sig efter styrelsens eller hamnfogdens anvisningar beträffande båtens placering
på uppläggningsplatsen,
- omedelbart efter sjösättning städa på uppläggningsplatsen samt undanföra använt
täckningsmaterial samt
- under den tid båt är upplagd icke förvara eldfarliga ämnen i båten eller dess närhet.
Bränsle som ryms i ordinarie fast bränsletank får dock finnas i båten.
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