
För att hamnens bryggplatser skall nyttjas på bästa sätt, 
gäller nedanstående regler. 

 

• Samtliga platser disponeras av föreningen, styrelsen har till uppgift att fördela 
platserna för medlemmarna på bästa sätt. 
 

• Alla som idag har eller har haft en plats under kortare eller längre tid behåller 
denna, såvida inte skäl föreligger att byta denna för t.ex. fel båtstorlek för 
nuvarande plats eller att platsen inte utnyttjats under viss tid. 
 

• Medlem som ej skall utnyttja bryggplats under säsong skall anmäla detta till 
hamnkontoret. Föreningen kan hyra ut sådan plats i andra hand under tiden. 
Under förutsättning att platsen blir uthyrd och anmälan är gjord före 1:a april kan 
max 2/3 av erlagd avgift återbetalas, vid anmälan efter 1:a april återbetalas max 
1/2 av avgiften. Vid anmälan efter 1:a juni sker ingen återbetalning. Återbetalning 
sker efter båtsäsongens slut dvs. efter den 15 november.  
 

• För att återfå platsen skall hamnkontoret meddelas senast 31 januari 
nästkommande år. 
 

• Om inte särskilda skäl föreligger, som av styrelsen behandlas från fall till fall, 
gäller att tre på varandra följande säsonger utan nyttjande av platsen återgår 
platsen automatiskt till föreningen, som hyr ut platsen till annan medlem på turlista 
som förstahandsplats. Innevarande medlem blir vilande eller säger upp sitt 
medlemskap. Vid detta förfarande skall ett skriftligt meddelande skickas till 
medlem som då kan åberopa särskilda skäl.  
 

• Förstahandsplats kan av hamnkontoret när som helst bytas mot annan 
förstahandsplats om anledning till detta föreligger, som till exempel båtbyte eller 
fel båtstorlek, (för liten eller för stor båtplats). 
 

• Om tilldelad plats ej är belagd senast 30 juni disponerar hamnkontoret platsen, 
ingen avgift återbetalas i detta fall. Skulle medlem efter detta datum önska 
sjösätta, tilldelas ny plats för aktuell säsong. 
 

• Medlem som bryter mot gällande regler avseende tider rörande sjösättningar eller 
upptagningar eller andra ordningsregler kan när som helst sägas upp, med 
majoritetsbeslut i styrelsen, vid sådan uppsägning återbetalas innevarande 
medlemslån reducerat med eventuella skulder till föreningen. 
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